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Річний звіт

Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.
Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.
Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!
Д. Луценко

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
Звернення Київського міського голови

30 вересня 2016 року
Шановні кияни та гості столиці!
Я радий представити Вам другий комплексний Річний звіт міста Києва,
який Київська міська державна адміністрація підготувала за підтримки
програми «UK-UA: Підтримка реформ в Україні».
Перший Річний звіт міста Києва, який ми підготували за результатами
своєї діяльності у 2014 році, отримав схвальні відгуки як українців, так і
представників міжнародної спільноти. Тому ми і надалі використовуємо
та вдосконалюємо систему щорічного публічного звітування м. Києва,
спираючись на власні напрацювання та досвід передових світових міст.
Кличко Віталій
Володимирович
Київський міський голова

Річний звіт міста Києва покликаний слугувати інструментом звітування
перед суспільством та іншими зацікавленими сторонами про результати
досягнення соціально-економічного прогресу та фінансові показники
діяльності міста за звітний період. У цьому звіті відображено вичерпну
інформацію про різні сфери діяльності міста Києва, зокрема про:
 діяльність Київської міської державної адміністрації за звітний період;
 реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;

УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ
ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ
РІЧНОГО ЗВІТУ:

Київська
міська
державна
адміністрація

 соціально-економічні показники розвитку міста Києва у 2015 році;
 результати виконання бюджету міста Києва за звітний період;
 фінансово-економічні показники діяльності комунальних підприємств
та бюджетних установ міста Києва за звітний період.
Я сподіваюся, що цей звіт стане ще одним важливим інструментом для
побудови відкритого діалогу між міської владою, мешканцями міста,
інвесторами та іншими зацікавленими сторонами.

Віталій Кличко
Київський міський голова
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1. Вступ

Київ – столиця України, політичний, соціально-економічний, культурний та
освітньо-науковий центр країни.
Ключові факти про Київ у 2015 році:

124.2 тис. грн1
ВРП на душу
населення

2.9 млн осіб

6 732 грн/міс

постійного
населення

середній рівень
зарплати

51%

7 913 дол. США

МІСТО
КИЇВ

частка економічно
активного
населення

Кумулятивні ПІІ на
душу населення

386 тис.
студентів

1.8 млн осіб
внутрішніх та
іноземних
туристів

у ВНЗ м. Києва

132-ге місце
із 140 міст за
рейтингом
придатності для
життя2

Кредитні рейтинги міста Києва3:
СС

Са

СС

– Інформація за 2014 рік (останні наявні дані).
– За даними EIU Global Liveability Ranking 2015.
3 – Довгострокові кредитні рейтинги міста Києва за зобов’язаннями в іноземній валюті станом на 30.09.2016. Рейтингові
значення усіх агентств належать до спекулятивного класу та свідчать про труднощі з виконанням боргових зобов’язань. Прогноз
за рейтингом Moody’s – стабільний, за рейтингами S&P та Fitch – негативний.
1
2
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Ключові висновки
Річного звіту
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2. Ключові висновки Річного звіту

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ В РАМКАХ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ
РІЧНОГО ЗВІТУ МІСТА КИЄВА ЗА 2015 РІК
Загальна інформація про Київську
міську державну адміністрацію

Стратегія та соціально-економічний
розвиток міста Києва у 2015 році

1)

Робота КМДА ґрунтується на засадах законності, персональної
відповідальності, поєднання загальнодержавних інтересів
та інтересів територіальної громади міста Києва.

2)

До складу виконавчого органу КМР (КМДА) у 2015 році
входили:






апарат КМДА;
18 департаментів;
1 управління;
Служба у справах дітей та сім'ї;
Державний архів м. Києва.

3)

Протягом 2015 року керівництво КМДА здійснювали Київський
міський голова та його п'ять заступників. У 2016 році
рішенням КМР погоджено призначення 2 заступників голови
КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

4)

Обсяг фінансування бюджетних програм зі здійснення
структурними підрозділами КМДА керівництва й управління у
відповідних сферах у 2015 році зріс на 9.2 млн грн, або на 4%,
порівняно з попереднім роком – до 260 млн грн.

5)

6)

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року – головний документ,
який відображає найважливіші пріоритети розвитку столиці.

2)

Реалізація Стратегії-2025 відбувається за 9 стратегічними
напрямками, спрямованими на підвищення економічного
добробуту та комфорту життя киян.

3)

У рамках Стратегії-2025:
 економічний добробут виражений зростанням валового
регіонального продукту міста Києва. У 2015 році реальний
ВРП знизився на 6.5%, при плановому значенні зростання
на 6.5% за рік;
 комфорт життя у місті виражений зростанням інтегрального
показника – індексу комфорту життя, який ґрунтується на
21 показнику, що характеризують стан ключових сфер
життя міста. Базове значення індексу комфорту життя у
місті Києві (2009 р.) становило 100.0, поточне значення
цього індексу – 107.1, при цільовому значенні 120.7.

4)

Штатна чисельність КМДА станом на
31.12.2015 становила 1 820 штатних
одиниць без урахування чисельності
районних в м. Києві державних адміністрацій
(3 371 штатна одиниця) та Державного
архіву м. Києва (10 штатних одиниць).

 17 показників погіршилися порівняно
з базовими значеннями;
 21 показник прогресу не показав або
прогрес був недостатнім;

Середні витрати на утримання однієї
штатної
одиниці
структурними
підрозділами КМДА у 2015 році
становили 11 787 грн/міс.

мали

поточних

Фінансово-економічні
результати діяльності
міста Києва у 2015 році1
Всього активів/пасивів:
 на початок року – 77 469 млн грн;
 на кінець року – 89 224 млн грн;
з них:
 Основні засоби:
– на початок року – 65 821 млн грн;
– на кінець року – 69 717 млн грн;
 Запаси:
– на початок року – 6 295 млн грн;
– на кінець року – 9 015 млн грн;
 Довгострокові та короткострокові запозичення:
– на початок року – 20 204 млн грн;
– на кінець року – 20 021 млн грн.

Видатки зросли на 21% – до 28 010 млн грн (114% плану),
з них:
 власні видатки зросли на 27% до 27 957 млн грн (114%
плану) внаслідок збільшення видатків на охорону здоров'я,
освіту, соціальний захист та забезпечення, в тому числі за
рахунок нових типів субвенцій з Державного бюджету
(медичної та освітньої субвенції);

4)

не

1)

 трансферти з Державного бюджету зросли на 6% – до
9 476 млн грн (100% плану).

3)

 7 показників
значень.

КИЇВ
2015

У 2015 році доходи бюджету м. Києва
зросли на 33% – до 31 654 млн грн
(119% плану),
з них:

 міжбюджетні трансферти з бюджету міста
скоротилися на 95% – до 53 млн грн (79% плану).

Із 62 цільових показників Стратегії-2025:
 17 показників відповідають темпам
Стратегії;

 власні доходи зросли на 50% – до 22 178 млн грн (130%
плану) внаслідок збільшення надходжень від: податку на
прибуток підприємств, податку на майно, зарахування
акцизного податку та надходжень єдиного податку;

2)

У 2016 році Київська міська державна адміністрація розпочала
проект з актуалізації Стратегії розвитку м. Києва.
5)

Виконання бюджету
міста Києва у 2015 році
1)

1)

Києва

У 2015 році профіцит бюджету зріс у 6.5 разів – до
3 644 млн грн (11.5% доходів).
У 2015 році місцевий борг знизився на 62% – до 5 292 млн грн
(23.9% власних доходів бюджету) внаслідок успішного
завершення реструктуризації зовнішнього боргу та часткового
погашення облігацій внутрішньої місцевої позики.

2)

Чисті активи:
 на початок року – 43 047 млн грн;
 на кінець року – 52 560 млн грн.

3)

Всього доходів за 2015 рік: 40 761 млн грн.

4)

Всього операційних витрат: (30 601) млн грн.

5)

Всього фінансових витрат: (5 995) млн грн.

6)

Всього податку на прибуток: (35) млн грн

7)

Надлишок за звітний період: 4 130 млн грн.

– Інформація представлена на основі консолідованої звітності
1 970 комунальних підприємств та бюджетних установ м. Києва.
1
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Загальна інформація
про Київську міську
державну адміністрацію
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3. Загальна інформація про Київську міську державну адміністрацію

КЛЮЧОВІ ТЕЗИ РЕГЛАМЕНТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1

 Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка
паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення
виконавчої влади в місті Києві.

2

 Основні засади організації діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), його апарату та структурних підрозділів визначаються:
– Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ»;
– Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;
– положеннями про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
– рішеннями Київської міської ради;
– розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
– Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

3

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) будує
свою роботу на засадах:
– законності;
– персональної відповідальності;
– поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади міста Києва.

4

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) підзвітний
і підконтрольний Київській міській раді з питань, віднесених до відання місцевого
самоврядування, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади –
Кабінету Міністрів України.

5

 Робота виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
його апарату та інших структурних підрозділів є відкритою і гласною за винятком розгляду
питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6

 Структура, загальна чисельність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), витрати на його утримання затверджує Київська міська
рада.

7

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) інформує
громадськість про свою діяльність, залучає громадян до підготовки і розгляду питань,
що належать до його компетенції.

8

 Робота виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а в разі
потреби – оперативними (місячними) планами, які затверджує Київський міський голова за
поданням керівника апарату виконавчого органу.

9

 Зміст звітності визначається питаннями, що вирішує виконавчий орган Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація) та його структурні підрозділи.

10

 Звіт про результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розміщується на офіційному веб-сайті Київської міської
державної адміністрації (єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва) та у
комунальних засобах масової інформації.
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СТРУКТУРА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
До складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2015 році
входили 22 структурні підрозділи, у тому числі:






апарат
18 департаментів
1 управління
Служба у справах дітей та сім'ї
Державний архів м. Києва

Блок-схема координації керівництвом КМДА діяльності структурних підрозділів:
Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту

Київський міський голова /
Голова КМДА

Відділ організаційного
забезпечення діяльності Київського
міського голови (входить до
структури апарату КМДА)

Кличко В.В.

Перший
заступник
голови КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Заступник
голови
КМДА

Пліс Г.В.

Пантелеєв
П.О.

Поворозник
М.Ю.

Резніков
О.Ю.

Сагайдак
І.В.

Спасибко
О.В.

Старостенко
Г.В.

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища

Департамент
охорони здоров'я

Апарат КМДА
(у частині
міжнародних
відносин)

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Департамент
земельних
ресурсів

Департамент
культури

Державний архів
міста Києва

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

Департамент
комунальної
власності
м. Києва

Департамент
суспільних
комунікацій

Департамент
транспортної
інфраструктури

Департамент
містобудування
та архітектури
(крім реклами)

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

Департамент
економіки та
інвестицій
(крім туризму)

Управління
(інспекції)
самоврядного
контролю

Департамент
соціальної
політики

Департамент
економіки та
інвестицій
(у частині
туризму)

Департамент
будівництва
та житлового
забезпечення

Служба у справах
дітей та сім'ї

Департамент
(Центру) надання
адміністративних
послуг

Департамент
містобудування та
архітектури
(у частині
реклами)

Департамент з
питань
державного
архітектурнобудівельного
контролю
м. Києва

Апарат КМДА
керівник –
Бондаренко В.В.

Департамент
фінансів

Установи поза структурою

Дорадчі органи

(1 інспекція та 5 міських центрів)

(60 громадських координаційних рад, дорадчих служб,
комітетів, спілок тощо)

Примітка: рішенням КМР № 319/319 від 14.04.2016 утворено ще один структурний підрозділ – Департамент з питань
реєстрації, а рішенням № 857/857 від 28.07.2016 – Департамент інформаційно-комунікаційних технологій та Управління з
питань реклами як самостійні структурні підрозділи виконавчого органу КМР (КМДА).
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Київський міський голова КЛИЧКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Обраний у травні 2014 року
Освіта:

Ключові обов’язки:

 Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди.
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 Національна академія державного управління
при Президентові України. Магістр управління
суспільним розвитком.

 здійснює керівництво діяльністю КМДА;
 представляє КМДА у відносинах з ЦОВВ та
політичними партіями;
 координує діяльність щодо фінансування
підприємств, установ та організацій
комунальної власності міста;
 координує роботу з розроблення галузевих
та місцевих програм, організовує і
забезпечує їх виконання;
 координує роботу щодо розроблення
програм соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва, організовує і
забезпечує їх виконання;
 здійснює координацію роботи щодо
будівництва особливо важливих об'єктів
відповідних галузей господарства міста.

Професійна діяльність:
 народний депутат України VII скликання;
 депутат Київської міської ради;
 лідер політичної партії «УДАР»;
 професійний боксер.

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Члени сім’ї
декларанта

Загальний
сукупний
дохід

 1 872 грн
(в межах України)
 2.6 млн грн
(за межами України)

Відомості про
нерухоме
майно

 Квартира в Україні
загальною площею 225 м2

 Земельна ділянка в Україні
загальною площею 2 500 м2
 Житловий будинок в Україні
загальною площею 786 м2

Відомості про
транспортні
засоби

 Мотоцикл – А Fine Custom
Puncher
 Причіп-платформа
Ironhorse Widebody 2013

 Land Rover Discovery 4, 2013
 Toyota Seqvoia, 2014

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Вклад у розмірі
247.2 млн грн
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Перший заступник голови КМДА ПЛІС ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Призначений у січні 2016 року
Ключові обов’язки:

Освіта:

Координує
діяльність
Печерської та
Шевченківської
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

 Московський державний технічний університет
ім. Н.Е. Баумана. Кандидат технічних наук.
 Луганський 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.
Професійна діяльність:







 у разі відсутності Київського міського голови
виконує його обов'язки як керівника КМДА;
 координує діяльність заступників голови
КМДА, керівників департаментів, управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів КМДА;
 сприяє формуванню системи фінансовокредитної, консультативної та інформаційної
підтримки підприємництва;
 сприяє залученню іноземних інвестицій для
розвитку економічного потенціалу міста;
 сприяє розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків та виходу на зовнішній ринок
директор Департаменту внутрішнього фінансового
підприємств, установ та організацій,
контролю та аудиту КМДА;
розташованих на території міста Києва;
директор Департаменту внутрішнього аудиту та
 координує роботу щодо здійснення
аналізу ризиків КМДА;
державної реєстрації іноземних інвестицій;
начальник Головного управління внутрішнього
 координує та контролює діяльність районних
фінансового контролю та аудиту КМДА;
в місті Києві державних адміністрацій та
голова Наглядової ради ПАТ «ДПЗКУ»;
готує пропозиції з питань організації
начальник фінансово-економічного управління
управління районами.
Міністерства вугільної промисловості України;
директор Луганської обласної філії Агентства з
питань банкрутства Мінекономіки України.

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант
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Загальний
сукупний
дохід

 671.4 тис. грн
(в межах України)

Відомості про
нерухоме
майно

 Земельна ділянка в Україні
загальною площею 1 544 м2
 Житловий будинок в Україні
загальною площею 228.5 м2

Відомості про
транспортні
засоби

 Мотоцикл КТМ 1190, 2013
 Мотоцикл КТМ 250 EXC, 2013

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Вклад у розмірі
105.7 тис. грн

Члени сім’ї
декларанта

 Квартира в Україні загальною
площею 90.3 м2
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заступник голови КМДА ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Призначений у вересні 2014 року
Освіта:

Ключові обов’язки:

 Київський державний технічний університет
будівництва і архітектури. Спеціальність –
теплогазопостачання, вентиляція і охорона
повітряного басейну, інженер-будівельник.

 координує діяльність з розвитку та
модернізації об’єктів житлово-комунального
господарства міста Києва;
 забезпечує реалізацію 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;
 забезпечує розробку та виконання програм
підвищення енергоефективності житлового
фонду, об’єктів інфраструктури, закладів
бюджетної сфери тощо;
 забезпечує виконання програм благоустрою
та озеленення міста Києва, реалізацію
екологічної політики;
 організовує роботу у сфері охорони праці,
цивільного захисту населення, запобігання
надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації.

Професійна діяльність:
Координує
діяльність
Святошинської та
Солом'янської
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

 очолював Шевченківську районну в місті Києві
державну адміністрацію;
 працював керівником одного з управлінь
виконавчого органу КМР (КМДА) та займався
розвитком житлово-комунального
господарства міста;
 пройшов трудовий шлях від головного
інженера ЖЕКу до заступника голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації.

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Загальний
сукупний
дохід

 124.0 тис. грн
(в межах України)

Відомості про
нерухоме
майно

 Квартира в Україні
загальною площею 64.0 м2

Відомості про
транспортні
засоби

Члени сім’ї
декларанта

 100.8 тис. грн
(в межах України)

 Volkswagen Touareg, 2007

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заступник голови КМДА ПОВОРОЗНИК МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
Призначений у січні 2016 року
Освіта:

Ключові обов’язки:

 Київський військовий інститут управління та
зв'язку. Інженер електронної техніки.
 Національна Академія державного управління
при Президентові України. Магістр державного
управління.

 забезпечує реалізацію державної політики у
сфері охорони здоров'я;
 координує роботу закладів охорони
здоров'я, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста
Києва, вживає заходів для їхнього
матеріального та фінансового забезпечення;
 забезпечує розробку і організацію виконання
місцевих програм зайнятості населення;
 забезпечує організацію та ефективне
функціонування системи адміністрації праці;
 бере участь у веденні колективних
переговорів та укладанні територіальних
тарифних угод, вирішенні колективних
трудових спорів (конфліктів);
 координує роботу з будівництва об'єктів
соціального захисту, молодіжних центрів.

Професійна діяльність:
Координує
діяльність
Голосіївської та
Дарницької
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

 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).

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Загальний
сукупний
дохід

 280.1 тис. грн
(в межах України)

 36.0 тис. грн
(в межах України)

 Земельна ділянка в Україні
загальною площею 1 496 м2
 Житловий будинок в Україні
загальною площею 193.5 м2
 Квартира в Україні загальною
площею 43.4 м2

Відомості про
нерухоме
майно
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Члени сім’ї
декларанта

Відомості про
транспортні
засоби

 Мотоцикл BMW K 1200 R,
2006

 Volvo V-40, 2013
 Москвич М-412, 1990

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Вклад у розмірі
681.0 тис. грн

 Внесок до статутного
капіталу підприємства у
розмірі 59.1 тис. грн
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заступник голови КМДА РЕЗНІКОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Призначений у березні 2016 року
Ключові обов’язки:

Освіта:
 Львівський державний університет
ім. І. Франка. Диплом юриста з відзнакою.
 Майстер Спорту України з автоспорту.
 Заслужений юрист України.

 координує діяльність з підготовки пропозицій
щодо реформування галузей господарства;
 забезпечує здійснення місцевого
самоврядування та вносить пропозиції щодо
удосконалення законодавства у сфері
Професійна діяльність:
децентралізації;
 радник Київського міського голови з питань
 вносить пропозиції щодо створення умов
впровадження реформ місцевого самоврядування; для стимулювання місцевого розвитку;
 член Цільової команди реформ при Міністерстві
 забезпечує аналіз суспільно-політичних
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ;
процесів у місті Києві;
 депутат КМР VII скликання, заступник міського
 забезпечує здійснення заходів щодо
голови – секретар КМР VII скликання;
розвитку інформаційного простору та
 почесний професор юридичного факультету
інформаційної інфраструктури;
Міжнародного Соломонового університету;
 сприяє створенню сприятливих умов для
 депутат Київської міської ради VI скликання;
розвитку індустрії туризму;
 адвокат та партнер в АО «Меджістерс»;
 сприяє розширенню міжнародного
 головний юрисконсульт, очільник департаменту
співробітництва у сфері туризму;
вирішення спорів в ТОВ «ЄНАП»;
 координує заходи щодо впорядкування
 партнер ЮФ «Магістр & Партнери;
діяльності в галузі реклами.
 партнер АК «Правіс»;
 голова Центру розвитку українського законодавства;
 очільник брокерської фірми «Галицькі цінні папери».

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Загальний
сукупний
дохід

 101.1 тис. грн
(в межах України)

Відомості про
нерухоме
майно

 Земельна ділянка в Україні
загальною площею 11.1 тис. м2

Відомості про
транспортні
засоби

 Porsсhe Panamera, 2012
 Volkswagen Amarok, 2013
 Причіп ПР-бортовий Tiki
Treiler, 2009

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Внесок до статутного
капіталу у розмірі
142.1 тис. грн

Члени сім’ї
декларанта
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заступник голови КМДА САГАЙДАК ІЛЛЯ ВАДИМОВИЧ
Призначений у березні 2016 року
Освіта:

Ключові обов’язки:

 Київський національний університет імені
Т.Г. Шевченка. Кандидат економічних наук.
 Гарвардська бізнес-школа. Спеціальність –
стратегічний фінансовий аналіз.

 організовує ефективне функціонування
інфраструктури дорожньо-транспортного
комплексу міста;
 забезпечує розроблення та здійснення
заходів щодо реалізації промисловоінноваційної політики міста;
 сприяє реалізації науково-технічних програм
у промисловому секторі економіки, роботі
науково-економічної ради з питань науководослідних і проектних робіт міста;
 сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам
промислових підприємств, установ та
організацій;
 сприяє формуванню та виконанню Програми
інформатизації міста;
 організовує та контролює впровадження
комплексної системи захисту інформації.

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.

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Загальний
сукупний
дохід

 245.4 тис. грн
(в межах України)

 3.2 млн грн
(в межах України)

 Квартира в Україні загальною
площею 70.5 м2

 6 земельних ділянок загальною
площею 93 421 м2
 8 житлових будинків загальною
площею 2 847.7 м2
 29 квартир загальною площею
4 637.7 м2

Відомості про
транспортні
засоби

 BMW 750 Li, 2012

 Volkswagen Touareg, 2006
 Range Rover Autobiography,
2013
 Porsche Cayenne GTS, 2008

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Вклад у розмірі
1.6 млн грн

 Вклад у розмірі
503.6 тис. грн

Відомості про
нерухоме
майно
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заступник голови КМДА СПАСИБКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Призначений у січні 2016 року
Освіта:

Ключові обов’язки:

 Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. Спеціальність – викладач
історії.
 Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. Спеціальність – юрист.

 забезпечує реалізацію державної політики з
питань земельних відносин, містобудування та
архітектури;
 організовує розроблення 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;
 подає пропозиції КМР і здійснює відповідні заходи
щодо реалізації її рішень про приватизацію,
надання, передачу і продаж, вилучення (викуп)
земельних ділянок;
 візує проекти договорів купівлі-продажу та оренди
земельних ділянок до передачі на розгляд
Київському міському голові, проекти державних
актів на право власності та право постійного
користування;
 здійснює керівництво комісією з вирішення
проблеми забезпечення житлом інвесторів, які
зазнали збитків від діяльності ГІБК «Еліта-центр».

Професійна діяльність:
Координує
діяльність
Оболонської та
Подільської
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

 директор Департаменту будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу
КМР (КМДА);
 помічник голови відділу організаційнодокументального 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».

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Члени сім’ї
декларанта

Загальний
сукупний
дохід

 98.6 тис. грн
(в межах України)

 250.0 тис. грн
(в межах України)

Відомості про
нерухоме
майно

 Квартира в Україні загальною
площею 55.4 м2
 Гараж загальною площею
15.4 м2

 Земельна ділянка загальною
площею 1 000 м2
 Житловий будинок загальною
площею 247.9 м2
 Квартира загальною площею
126.6 м2

Відомості про
транспортні
засоби

 Honda CR+V, 2013 (спільна
власність з дружиною)

 Honda CR+V, 2013 (спільна
власність з чоловіком)

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Вклад у розмірі
39.0 грн
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заступник голови КМДА СТАРОСТЕНКО ГАННА ВІКТОРІВНА
Призначена у вересні 2014 року

Координує
діяльність
Деснянської та
Дніпровської
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Освіта:

Ключові обов’язки:

 Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Т.Г. Шевченка.
Магістр міжнародних відносин, перекладач з
німецької мови.
 Європейський університет «Віадріна»
(Німеччина).
 Кандидат політичних наук.

 забезпечує реалізацію державної політики у
галузі культури та охорони культурної
спадщини, ефективну роботу та розвиток у
місті Києві мережі закладів культури,
організацію роботи з розроблення прогнозів
розвитку мережі закладів культури;
 забезпечує реалізацію державної політики у
сфері національних меншин та державноцерковних відносин;
 забезпечує реалізацію державної політики у
галузі освіти і науки, фізичної культури і
спорту; забезпечення ефективної роботи та
розвитку у місті Києві мережі закладів освіти,
фізичної культури та спорту, організації
роботи з розроблення прогнозів розвитку
мережі закладів освіти і науки, фізичної
культури і спорту;
 здійснює комплекс заходів і засобів
соціально-економічного та правового
характеру із забезпечення 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».

ІНФОРМАЦІЯ З ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК
Декларант

Загальний
сукупний
дохід

 130.3 тис. грн
(в межах України)

Відомості про
нерухоме
майно

 Квартира в Україні загальною
площею 58.0 м2

Відомості про
транспортні
засоби

 Ford Kuga Trend, 2010

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи
18
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КЕРІВНИЦТВО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Керівник апарату КМДА БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Призначений у серпні 2014 року
Освіта:

Ключові обов’язки:

 Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, правознавство. Юрист.

 організовує роботу КМДА щодо правового,
організаційного, документального, інформаційного,
кадрового, фінансово-господарського, соціальнопобутового та іншого забезпечення діяльності
КМДА, підготовки аналітичних, інформаційних та
інших матеріалів, систематичної перевірки
виконання актів законодавства, розпоряджень
Київського міського голови та розпоряджень КМДА.
 організовує роботу щодо надання методичної та
іншої практичної допомоги апаратом структурним
підрозділам КМДА та районним в місті Києві
державним адміністраціям;
 забезпечує подання матеріалів, підготовлених
апаратом, на розгляд Київського міського голови;
 подає Київському міському голові на підпис проекти
розпоряджень Київського міського голови та
розпоряджень виконавчого органу КМР (КМДА).
 організаційно забезпечує в установленому порядку
розгляд депутатських запитів та депутатських
звернень, запитів на інформацію та звернень
громадян, що належать до повноважень КМДА;
 видає у межах своєї компетенції накази, організовує
та контролює їх виконання.

Професійна діяльність:
 державний службовець сьомого рангу;
 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 2015 РІК
Декларант

Загальний
сукупний
дохід

Відомості про
нерухоме
майно

 93.3 тис. грн
(в межах України)

 Квартира в Україні загальною
площею 23.2 м2 (спільне
майно)

Члени сім’ї
декларанта

 75.1 тис. грн
(в межах України)

 Квартира в Україні загальною
площею 23.2 м2 (спільне
майно)
 Квартира в Україні площею
20.6 м2

Відомості про
транспортні
засоби

Вклади у
банках, цінні
папери та інші
активи

 Вклад у розмірі 2 774.1 грн

 Вклад у розмірі 520.0 грн
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Обсяг фінансування бюджетних програм зі здійснення структурними
підрозділами керівництва й управління у відповідних сферах у 2015 році
зріс на 4% – до 260 млн грн, при цьому кількість штатних одиниць
структурних підрозділів знизилася на 1% – до 1 820.
Фінансування бюджетних програм зі
здійснення структурними підрозділами
КМДА керівництва й управління у
відповідних сферах
(тис. грн)

Кількість штатних одиниць
відповідних структурних
підрозділів КМДА1
(штатних одиниць)

+4%

-1%

251 211

260 386

1 842

1 820

2014

2015

2014

2015

2014
Апарат виконавчого органу КМР
(КМДА)
Департамент економіки та
інвестицій

2015 % зміна
55 006

-9%

13 674

18 069

+32%

Департамент земельних ресурсів

138

126

-9%

Департамент економіки та
інвестицій

113

123

+9%

Департамент соціальної політики

103

120

+17%

116

109

-6%

111

100

-10%

1472

97

-34%

99

94

-5%

82

88

+7%

65

87

+34%

83

80

-4%

87

80

-8%

16 861

17 969

+7%

Департамент соціальної політики

12 755

15 817

+24%

17 2902

14 353

-17%

13 663

14 236

+4%

14 469

14 150

-2%

11 119

13 431

+21%

11 220

13 187

+18%

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища
Департамент житлово-комунальної
інфраструктури
Департамент комунальної
власності м. Києва
Департамент містобудування та
архітектури
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

2015 % зміна

60 358

Департамент земельних ресурсів

Департамент фінансів

2014
Апарат виконавчого органу КМР
(КМДА)

Департамент житловокомунальної інфраструктури
Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища
Департамент фінансів
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент містобудування та
архітектури
Департамент культури

345

275

-20%

12 569

12 667

+1%

Департамент культури

10 922

11 008

+1%

Департамент будівництва та
житлового забезпечення

11 664

10 883

-7%

Департамент комунальної
власності м. Києва
Департамент будівництва та
житлового забезпечення
Департамент охорони здоров'я

82

79

-4%

Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг
Департамент промисловості та
розвитку підприємництва
Департамент суспільних
комунікацій
Департамент транспортної
інфраструктури
Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
Департамент з питань державного
архітектурно-будівельно контролю
міста Києва

–3

78

–

72

65

-10%

67

53

-21%

51

51

0%

–2

41

–

–3

39

–

Служба у справах дітей та сім'ї

18

21

17%

–3

14

–

24

–4

–
–
–

Департамент охорони здоров'я
Департамент промисловості та
розвитку підприємництва
Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг
Департамент суспільних
комунікацій
Департамент транспортної
інфраструктури
Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
Департамент з питань державного
архітектурно-будівельного
контролю міста Києва

9 594

9 743

+2%

9 320

9 157

-2%

–3

8 342

–

8 344

6 802

-18%

6 307

6 407

+2%

–2

5 694

–

–3

–5

–

Служба у справах дітей та сім'ї

2 306

2 284

Управління (інспекція)
самоврядного контролю
Управління охорони культурної
спадщини

–3

1 182

–

3 802

–4

–

Управління (інспекція)
самоврядного контролю
Управління охорони культурної
спадщини

Управління туризму

3 087

–4

–

Управління туризму

23

–4

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці

1 887

–4

–

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці

16

–4

Разом

1 842

1 820

Разом

251 211

260 386

-1%

+4%

-1%

– Без урахування чисельності районних в місті Києві державних адміністрацій (3 371 штатна одиниця) та Державного архіву міста Києва
(10 штатних одиниць) станом на 31.12.2015.
2 – Інформація Департаменту фінансів за 2014 рік наводиться з урахуванням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який
утворено рішенням КМР від 18.09.2014 № 151/151 .
3 – Інформації щодо зазначених структурних підрозділів за 2014 рік немає, оскільки вони створені та почали функціонувати в 2015 році.
4 – Інформації щодо зазначених структурних підрозділів за 2015 рік немає, оскільки у 2015 році проведено їх реорганізацію шляхом приєднання до
інших структурних підрозділів КМДА.
5 – Відповідні видатки по цьому департаменту у 2015 році не здійснювалися.
1
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У 2015 році площа опалювальних приміщень структурних підрозділів КМДА
зросла на 3% – до 41 тис. кв. м, при цьому видатки на оплату енергоносіїв та
комунальних послуг зросли на 43% – до 7.2 млн грн.

S

Площа опалювальних приміщень
структурних підрозділів КМДА
(кв. м)

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв
та комунальних послуг структурними
підрозділами КМДА
(тис. грн)

+3%

+43%

41 229

40 177

7 209
5 057

2014

2015

2014
Департамент культури
Департамент містобудування та
архітектури
Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища
Департамент земельних ресурсів
Департамент житловокомунальної інфраструктури
Департамент будівництва та
житлового забезпечення
Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг
Департамент охорони здоров'я
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент комунальної
власності м. Києва
Департамент економіки та
інвестицій
Департамент соціальної політики
Департамент промисловості та
розвитку підприємництва
Департамент транспортної
інфраструктури
Департамент суспільних
комунікацій
Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)
Служба у справах дітей та сім'ї

2014

2015 % зміна

10 331

10 873

+5%

4 056

4 056

0%

3 559

3 467

-2%

3 418

3 418

0%

2 913

2 913

0%

3 274

2 853

-13%

–2

2 110

–

1 958

1 958

0%

1 810

1 847

+2%

1 371

1 371

0%

896

1 309

+46%

1 757

1 233

-30%

819

2015

1 014

+24%

858

858

0%

963

813

-16%

–2

451

–

459

338

-26%

257

257

0%

2014

2015 % зміна

Департамент культури

654

1 041

+59%

Департамент містобудування та
архітектури

528

831

+57%

Департамент охорони здоров'я

289

722

+150%

Департамент земельних ресурсів

360

559

+55%

496

553

+12%

422

419

-1%

354

392

+11%

226

385

+70%

199

367

+84%

279

314

+13%

246

310

+26%

169

287

+70%

–2

241

–

140

214

+53%

198

187

-6%

210

166

-21%

–2

135

–

Служба у справах дітей та сім'ї

34

82

+141%

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища
Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)
Департамент комунальної
власності м. Києва
Департамент соціальної політики
Департамент житловокомунальної інфраструктури
Департамент будівництва та
житлового забезпечення
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент транспортної
інфраструктури
Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг
Департамент економіки та
інвестицій
Департамент промисловості та
розвитку підприємництва
Департамент суспільних
комунікацій
Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту

–2

89

–

Управління (інспекції)
самоврядного контролю

–2

5

–

Управління туризму

467

–3

–

Управління охорони культурної
спадщини

88

–3

–

Департамент фінансів1

451

–4

–

Департамент фінансів1

72

–4

–

375

–3

–

Управління туризму

52

–3

–

185

–3

–

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці

41

–3

40 177

41 229

Разом

5 057

7 209

Управління (інспекції)
самоврядного контролю

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці
Управління охорони культурної
спадщини

Разом

+3%

–
+43%

– Інформація Департаменту фінансів за 2014 рік наводиться з урахуванням Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який
утворено рішенням КМР від 18.09.2014 № 151/151.
2 – Інформації щодо зазначених структурних підрозділів за 2014 рік немає, оскільки вони створені та почали функціонувати в 2015 році.
3 – Інформації щодо зазначених структурних підрозділів за 2015 рік немає, оскільки у 2015 році проведено їх реорганізацію шляхом приєднання до
інших структурних підрозділів КМДА.
4 – У 2015 році забезпечення експлуатації та утримання приміщень Департаменту фінансів відповідно до рішень КМР покладено на
секретаріат КМР.
1
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Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці структурними
підрозділами КМДА у 2015 році становили 11 787 грн на місяць.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці відповідними
структурними підрозділами КМДА у 2015 році
(грн/міс.)

Середній рівень –
11 787 грн/міс.

Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг

13 370

Департамент комунальної
власності м. Києва

13 064

Апарат виконавчого органу
КМР (КМДА)

12 942

Департамент фінансів

12 331

Департамент економіки
та інвестицій

12 242

Управління (інспекція)
самоврядного контролю

12 061

Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту

11 979

Департамент земельних ресурсів

11 884

Департамент культури

11 583

Департамент будівництва
та житлового забезпечення

11 329

Департамент містобудування
та архітектури

11 329

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

11 317

Департамент соціальної політики

11 192

Департамент охорони здоров'я

11 179

Служба у справах дітей та сім'ї

11 123

Департамент міського благоустрою
та збереження природного середовища

11 033

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури

10 716

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва

10 706

Департамент суспільних комунікацій

10 496

Департамент транспортної
інфраструктури

10 346

Примітка: витрати на утримання штатних одиниць структурних підрозділів КМДА включають видатки на оплату праці,
нарахування на фонд оплати праці, видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, капітальні видатки тощо.
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Адміністративні послуги
Сьогодні у Києві функціонує мережа з одинадцяти центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП) та одного територіального підрозділу (філії).
Адреси та контакти ЦНАП міста Києва:

Центр надання адміністративних послуг міста Києва
Адреса:

Контакти:

02081, м. Київ,
Дніпровська набережна, 19 Б

(044) 202-60-38
(044) 202-60-39

ЦНАП Голосіївської РДА в м. Києві

ЦНАП Печерської РДА в м. Києві

просп. Голосіївський, 42

вул. Суворова, 15

(044) 281-66-66
(044) 281-66-64

(044) 280-41-97

ЦНАП Дарницької РДА в м. Києві

ЦНАП Подільської РДА в м. Києві

вул. Степана Олійника, 21

вул.
Костянтинівська/Хорива, 9/6

(044) 564-90-26
(044) 572-04-40

(044) 425-42-44
(044) 425-51-49

ЦНАП Деснянської РДА в м. Києві
просп. Володимира
Маяковського, 29
(044) 546-99-00

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. Героїв Сталінграда, 57

ЦНАП Святошинської РДА в м. Києві
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. Б. Хмельницького, 24
(044) 278-71-60
(044) 226-31-97

(044) 485-22-74

бульвар Т. Шевченка, 26/4
(філія), тел: (044) 235-32-16
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У 2015 році до ЦНАП міста Києва звернулися 486 тис. заявників щодо
надання адміністративних послуг. Також у 2015 році реалізовано низку
нововведень, які покращують швидкість та якість надання адміністративних
послуг в столиці.
Кількість розглянутих суб'єктами надання
адміністративних послуг звернень
(одиниць)

Структура прийому звернень щодо
надання адміністративних послуг
через ЦНАП міста Києва у 2015 році
(%)

+74%

485 926

17%

485 926
звернень

278 956

83%

Через районні ЦНАП

2014

2015

Через Департамент (Центр)

Нововведення у роботі Центру надання адміністративних послуг у 2015 році:

1



Реалізовано можливість за допомогою «Особистого кабінету» в режимі он-лайн на офіційному
веб-порталі адміністративних послуг міста Києва:
– записатися на прийом у зручний час та на будь-яку послугу;
– роздрукувати заяву або потрібну інформацію;
– подати документи щодо отримання адміністративних послуг (написати заяву та прикріпити
відскановані документи);
– зберігати документи в «Особистому кабінеті» (за необхідності можна роздрукувати вдома або
через інформаційний кіоск у ЦНАПі);
– переглянути стан розгляду документів;
– отримати результат;
– отримати он-лайн консультацію (надано понад 3 050 консультацій);
– написати відгук або пропозицію.



Здійснено заходи з підвищення якості та повноти обслуговування у ЦНАП:
– у структурі Департаменту (Центру) створено відділ мобільного реагування, що складається з 50
адміністраторів;
– запроваджено sms-інформування заявників про стан розгляду справи;
– створено сall-центр;
– приведено графіки усіх центрів надання адміністративних послуг до єдиного;
– для підвищення рівня дисципліни та забезпечення ділового стилю у зовнішньому вигляді
працівників під час виконання ними своїх службових обов'язків для адміністраторів Департаменту
(Центру) та відділів (центрів) запроваджено формений одяг та знаки розрізнення;
– упроваджено можливість ідентифікації особи та отримання адміністративних послуг за
допомогою картки киянина;
– ведеться анонімне анкетування для вивчення думки заявників щодо рівня задоволеності
отриманими послугами, дотримання процедур їх надання. Такі анкети розміщено в інформаційних
кіосках, які знаходяться безпосередньо у місцях прийому заявників, на веб-порталі
адміністративних послуг міста Києва та на сторінці ЦНАП міста Києва у Facebook.



Оновлено інформаційні кіоски за допомогою яких кожен громадянин має можливість:
– скористатись «Особистим кабінетом»;
– зателефонувати до сall-центру;
– зайти на сторінку ЦНАП міста Києва у Facebook;
– заповнити анкету щодо якості роботи Центру;
– залишити відгук про роботу Центру.

2

3

Примітка: повний перелік адміністративних послуг ЦНАП наведено у додатку 1.
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Державні закупівлі КМДА
У 2015 році КМДА укладено 4 167 договорів для закупівлі товарів, робіт та
послуг із застосування процедур державних закупівель на загальну суму
6 960 млн грн, з яких 70% фінансувалися за кошти місцевого бюджету.
Структура закупівель КМДА за
джерелами фінансування у 2015 році

Характеристика закупівель КМДА із
застосуванням процедур
закупівель у 2015 році:

0.2%
5.1%

4 167

24.4%

6 960
млн грн

укладених договорів для закупівлі
товарів, робіт та послуг

6 960 млн грн

1.7 млн грн
– середня
вартість
закупівлі

загальна сума коштів за укладеними
договорами для закупівлі товарів,
робіт та послуг

70.3%

Кошти місцевого
бюджету

Кошти Державного
бюджету України

Кошти державних, казенних
та комунальних підприємств

Інші джерела

У 2015 році КМДА укладено 56 426 договорів для закупівлі товарів, робіт та
послуг без застосування процедур державних закупівель на загальну суму
2 353 млн грн, з яких 70% фінансувалися за кошти місцевого бюджету.
Характеристика закупівель КМДА без
застосуванням процедур
закупівель у 2015 році:

Структура закупівель КМДА за
джерелами фінансування у 2015 році
0.1%
0.7%

56 426

29.3%

2 353
млн грн

укладених договорів для закупівлі
товарів, робіт та послуг

2 353 млн грн
загальна сума коштів за укладеними
договорами для закупівлі товарів,
робіт та послуг
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42 тис. грн
– середня
вартість
закупівлі

69.9%

Кошти місцевого
бюджету

Кошти Пенсійного
фонду України

Кошти державних, казенних
та комунальних підприємств

Інші джерела
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Державні закупівлі КМДА через електронну систему ProZorro
У 2015 році Київська міська державна адміністрація почала активно здійснювати
державні закупівлі через систему ProZorro, при цьому обсяг економії за
завершеними закупівлями становив 45 млн грн, або 13% очікуваної вартості.
Місячна динаміка кількості тендерів та очікуваної вартості закупівель у 2015 році1,2
(одиниць, млн грн)
0

3

14

35

31

61

80

297

1 966

- Кількість тендерів

х

2 983

4 982

4 389

173.5

179.1

146.7

64.3

0.0

0.1

0.2

Січень

Лютий

1.4

Березень Квітень

2.2

15.9

9.3

Травень Червень Липень

17.9
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

– Включаючи тендери щодо яких закупівля була скасована або не відбулася.
– З 01.09.2015 комунальні підприємства та бюджетні організації м. Києва перейшли на обов'язкове здійснення допорогових
державних закупівель через електронну систему ProZorro.
1
2

Очікувана вартість та сума переможних пропозицій за
завершеними закупівлями у 2015 році
(млн грн)
45

345

301

Очікувана вартість

Економія

Структура завершених закупівель
у розрізі організаторів
(млн грн)

Сума переможних пропозицій
Структура завершених закупівель
у розрізі товарів, робіт та послуг
(млн грн)
Архітектурні,
будівельні, інженерні
та інспекційні послуги

Департамент
житлово-комунальної
інфраструктури

Будівельні роботи
17%

Медичні установи
30%

30%

301
млн грн

Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

3%
3%
18%
16%

Департамент транспортної
інфраструктури

42%

301
млн грн

Промислова техніка

15%

11%
Апарат виконавчого
органу КМР (КМДА)
Інші

7%

8%

Медичне обладнання,
фармацевтична продукція
та засоби гігієни
Продукти харчування,
напої, тютюн та супутня
продукція
Інші
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Комунальні підприємства
Сукупний обсяг чистого доходу п'яти найбільших комунальних підприємств
м. Києва у 2015 році становив 3.2 млрд грн, при цьому загальний обсяг
активів зріс на 11% – до 26.6 млрд грн.
ТОП-5 комунальних підприємств м. Києва (за обсягом чистого доходу) у 2015 році:

Назва КП

Обсяг активів
(млн грн)

Обсяг чистого доходу
(млн грн)
Х%

+7%

- Валова рентабельність, %
-3%

18 887

17 608

-52%

КП «Київський
метрополітен»

1 310
723

01.01.2015

31.12.2015

2014

+8%

-112%

3 020

2 806

2015

-195%

641
410

КП «Київпастранс»
01.01.2015

31.12.2015

2014

2015

+30%
8%

2 787

11%

2 136
787

КП «ЖитлоінвестбудУКБ»
01.01.2015

31.12.2015

2014

-8%

567

2015
12%

25%

158

146
406

КП «Фармація»
01.01.2015

31.12.2015

2014

488

2015

+44%

1 756

8%

1 216

12%

276

КП «Спецжитлофонд»

144

01.01.2015

31.12.2015

2014

2015

Примітка: перелік ключових підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, що
підпорядковуються структурним підрозділам КМДА, наведено у додатку 2; Інформація складена на основі офіційної фінансової звітності (ПСБО)
комунальних підприємств.
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Сукупний обсяг чистих активів п'яти найбільших комунальних підприємств у
2015 році збільшився на 8% – до 19.4 млрд грн. У 2015 році цим
підприємствам вдалося наростити прибутковість своєї діяльності або
зменшити її збитковість.
ТОП-5 комунальних підприємств м. Києва (за обсягом чистого доходу) у 2015 році:

Назва КП

Обсяг чистих активів1
(млн грн)
Х%

+7%
16 588

15 543

Обсяг чистого прибутку
(млн грн)
- Рентабельність власного
капіталу, %
-4%

-1%
-119

КП «Київський
метрополітен»

-564

01.01.2015

31.12.2015
+12%

2014

2015

-68%

0.4%
5

1 060

1 191

-719

01.01.2015

31.12.2015

2014

КП «Київпастранс»

+4%

7%

423

407

КП «ЖитлоінвестбудУКБ»

5%

22

01.01.2015

31.12.2015

2014

29

2015
4%

-4%

98

2015

94

КП «Фармація»

-3%

4

-3

01.01.2015

31.12.2015

2014

+19%

904

2015

0.5%

1 078

0.3%

5

КП «Спецжитлофонд»

2

01.01.2015

31.12.2015

2014

2015

– Сума активів за вирахуванням короткострокових і довгострокових зобов'язань підприємства.
Примітка: перелік ключових підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, що
підпорядковуються структурним підрозділам КМДА, наведено у додатку 2; Інформація складена на основі офіційної фінансової звітності (ПСБО)
комунальних підприємств.
1
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Міжнародна діяльність Київської міської влади у 2015 році
Місто Київ веде активну міжнародну діяльність відповідно до державної
зовнішньої політики України, на прозорій і відкритій основі, виключно в
інтересах територіальної громади та позитивного міжнародного іміджу України.
Основні напрямки міжнародної діяльності Київської міської влади у 2015 році:

1

2

3

4

 У 2015 році значно посилилася робота у напрямку співробітництва з європейськими
містами-партнерами, такими як Варшава, Краків, Регіон Брюссель-Столиця, Берлін,
Мюнхен, Лейпциг, Прага, Флоренція, Тулуза, чому сприяло підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

 В контексті опрацювання напрямків перспективного розвитку міста Києва реалізовуються
завдання забезпечення належного інформаційного представлення столиці на міжнародній
арені, створення умов для залучення до роботи над актуальними для міста проектами
міжнародних і закордонних організацій, підтримка та зміцнення контактів керівництва міста
із провідними міжнародними компаніями, поширення присутності м. Києва в міжнародних
організаціях. Як приклад такої діяльності можна виокремити:
– співпрацю з Програмою розвитку ООН в сфері допомоги внутрішньо переміщеним
особам;
– комплексну роботу щодо участі м. Києва в рамковій програмі з досліджень та інновацій
Європейського Союзу «Горизонт 2020»
– реалізацію проектів розвитку з німецьким державним банком розвитку KfW,
міжнародними агентствами з розвитку GIZ, USAID, ЄБРР та Світовим Банком;
– започаткування безкоштовних курсів англійської мови Capital English для всіх охочих
киян;
– втілення проекту щодо отримання гуманітарної допомоги для київської комунальної
аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» від міста Мюнхен для
закупівлі необхідного устаткування.

 За 2015 рік управлінням міжнародних зв’язків КМДА проведено більше 200 міжнародних
заходів за участю Київського міського голови, депутатів Київської міської ради та інших
посадових осіб Київської міської державної адміністрації (дипломатичні прийоми,
міжнародні зустрічі (наради, церемонії підписання, семінари, круглі столи), відрядження,
укладення міжнародних договорів тощо).

 Специфіка міжнародної діяльності Київської міської влади в контексті виконання столичних
функцій також полягає у тісній взаємодії безпосередньо з дипломатичними місіями з
всебічних питань життєдіяльності іноземних посольств, що розташовані у Києві.

Міжнародна діяльність столиці України дає можливість продемонструвати
потенційні можливості міста Києва, намітити стратегічні напрямки роботи,
зацікавити іноземних партнерів у двосторонній співпраці, і як наслідок –
закріпити репутацію Києва як сучасного європейського міста.
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У 2015 році продовжувалася реалізація Стратегії розвитку м. Києва до
2025 року за 9 ключовими стратегічними напрямками, спрямованими на
підвищення рівня економічного добробуту та комфорту життя киян.
Витяг зі звіту про реалізацію у 2015 році Стратегії-2025:
1.1 Транспортна інфраструктура:


проведено комплексну модернізацію 25 вагонів метрополітену;



закуплено 7 одиниць трамвайних вагонів з долею низького рівня підлоги.

1.2 Дорожня інфраструктура:


здійснено капітальний та поточний ремонти 575 міжквартальних проїздів і
прибудинкових територій загальною площею близько 530 тис. кв. м;



завершено роботи з реконструкції 10.7 тис. кв. м пішохідної частини Поштової площі;



виконано роботи з реконструкції низки вулиць та проспектів м. Києва.

1.3 Житлово-комунальна інфраструктура:

1. Першокласна
інфраструктура



виконано роботи з модернізації та відновлення функціонування системи очищення
стічних вод на полігоні твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці;



започатковано
практику
з
реалізації
енергоефективних
16 багатоквартирних будинках, у яких створено ОСББ;



проведено роботи з модернізації та технічного переоснащення житлового фонду,
інженерних мереж та устаткування;



виконано роботи із збільшення протяжності каналізаційної мережі міста;



відновлено будівництво
каналізаційного колектора;



завершено переведення всіх диспетчерських служб районів на єдиний програмноапаратний комплекс «ГородОК»;



розпочато масштабний проект реконструкції Бортницької станції аерації в рамках
міжнародної кредитної угоди з урядом Японії;



у Святошинському районі відкрито перший в Києві сервісний центр з питань
житлово-комунальних послуг – «Центр комунального сервісу».

другої

нитки

Головного

міського

заходів

у

самопливного

2.1 Розвиток підприємництва:


підписано угоду між КМДА, НТУУ «КПІ» та Корпорацією «Науковий парк «Київська
політехніка», основною метою якої є забезпечення всебічного та гармонійного
розвитку інноваційної екосистеми SikorskyChallenge і PolytecoScienceCiti;



на базі НТУУ «КПІ» відбувся щорічний Фестиваль інноваційних проектів
«SikorskyChallenge 2015», у рамках якого проведено чотири конкурси та
Міжнародний форум інвесторів.

2.2 Промисловість та інновації:

2. Зроблено в
Києві



проведено Перший національний форум з підтримки експорту;



введено в експлуатацію Інформаційну систему «Промисловість і наука»;



укладено угоду щодо створення кластеру легкої промисловості.

2.3 Проект «Картка киянина»:


продовжувалася робота щодо реалізації проекту «Картка киянина» у партнерстві з
приватним бізнесом, зокрема з торгівельними мережами великого формату:
ПП «Білла Україна», ПП «Торговий дім «Вест Лайн», ТОВ «Новус Україна»,
ПрАТ «Фуршет», ТОВ «Фокстрот», ТОВ «Континіум-Трейд».
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Витяг зі звіту про реалізацію у 2015 році Стратегії-2025:

3. Ощадлива
енергетика



Забезпечено реалізацію енергоефективних заходів у житловому та бюджетному
секторах м. Києва на загальну суму понад 126 млн грн;



встановлено 1 195 приладів обліку теплової енергії у житлових будинках м. Києва;



станом на 30.12.2015 змонтовано 4 230 приладів обліку теплової енергії у будинках
м. Києва;



на 65 об'єктах виконано проектні роботи із встановлення індивідуальних теплових
пунктів у житлових будинках м. Києва.



Забезпечено систематичне оприлюднення нормативно-правових актів, висвітлення
офіційних заходів, розміщення інтерв'ю та коментарів керівництва КМР та КМДА на
офіційних веб-порталах, а також у засобах масової інформації;



у рамках проекту ініціативи Kyiv Smart City на офіційному веб-порталі КМДА
розміщено електронні ресурси: «Відкритий бюджет», «Електронні закупівлі»,
«Бюджет участі», «Е-демократія», «Київаудит», «Петиції», «Контактний центр міста
Києва», «Е-послуги», «Картка киянина», «Містобудівний кадастр», «Запис до
дитсадка», «Медпортал», «Міський транспорт», «Ваш будинок», «Комунальне
майно», «Карта аварій», «Карта ремонту доріг» тощо.



Проведено 14 міжнародних музичних, театральних, хореографічних та інших
мистецьких фестивалів;



втілено понад 40 проектів на партнерських засадах шляхом надання організаційноінформаційної підтримки;



Організовано нові культурно-мистецькі заходи з нагоди святкування Дня столиці та
Дня Києва.



проведено благодійну та шефську роботу тетрально-концертних закладів серед
соціально незахищених верств населення щодо підтримки військовослужбовців,
організовано благодійні вистави та концерти у воєнних госпіталях, військових
частинах для учасників АТО;



проведено численні конференції, семінари, круглі столи, тренінги тощо.



У травні 2015 року восьмий раз проведено Міжнародний архітектурний фестиваль
CANactions на базі промзони «Нижня Теличка»;



у рамках фестивалю проведено майстер-класи, воркшопи та лекції відомих
українських і міжнародних митців, архітекторів та фотографів;



презентовано спільний проект CANactions та EGEA
Association): «Mapping Positive Urban Experience in Kyiv»;



презентовано міжнародну школу урбаністики CANactions.



В рамках розробки містобудівної документації підготовлено План зонування
території (Зонінгу) центральної планувальної зони міста Києва та затверджено 7
детальних планів у вигляді геопросторових данних;



проводилися заходи зі створення єдиної цифрової топографічної основи міста як
інформаційного ресурсу міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення
містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва»;



створено інформаційну систему «Транспортна модель Києва», метою якої є аналіз
існуючої та прогнозування транспортної пропозиції міста, а також оцінка варіантів
розвитку транспортної інфраструктури.

4. Електронний
уряд

5. Культурна
височина

6. Дніпровська
перлина

7. Центр поруч
з домом
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Витяг зі звіту про реалізацію у 2015 році Стратегії-2025:
8.1 Спорт та робота з молоддю:


відкрито 3 дитячо-юнацькі спортивні школи;



проводилися роботи з проектування та капітального ремонту об'єктів спортивної та
оздоровчої інфраструктури;



проведено 292 міських змагання, в яких взяло участь 49 867 чоловік, а також у 265
всеукраїнських змаганнях взяли участь 4 198 спортсменів киян – члени збірної
міста Києва з різних видів спорту.

8.2 Охорона здоров'я:

8. Здоровий
киянин



на базі восьми багатопрофільних стаціонарних закладів створено лікарні
інтенсивного лікування, що забезпечує невідкладну медичну допомогу близько
500 тис. пацієнтів на рік;



відкрито перше в місті приймально-діагностичне відділення в Київській медичній
лікарні №12;



розпочато спільний з ДУ «Інститут серця МОЗ України» соціальний проект «Стоп
інфаркт»;



розпочато створення динамічного реєстру хворих на цукровий діабет;



у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів війни створено Реабілітаційний
центр, де надається медична та психологічна допомога учасникам АТО;



Виконувалися роботи з будівництва житлового будинку в Печерському районі
столиці, де 275 квартир заплановано виділити для працівників сфери охорони
здоров'я м. Києва;



відкрито відділення кардіореанімації Олександрівської клінічної лікарні.

8.3 Соціальний захист:


встановлено автоматичний принцип надання субсидій на новий період;



забезпечено надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком;



станом на 31.12.2015 понад 616 тис. осіб стали утримувачами картки киянина, з них
у 2015 році – близько 168.6 тис. осіб;

8.4 Ринок праці та зайнятість:


проводилася робота з підприємствами, організаціями та установами м. Києва щодо
реалізації політики зайнятості;



понад 6.1 тис. безробітних за сприяння служби зайнятості проходили професійне
навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за професіями.

8.5 Освіта і наука:

9. Міжнародна
гавань
штаб-квартир



введено в експлуатацію після будівництва та реконструкції 3 дошкільні навчальні
заклади та відновлено 52 групи, що функціонуючих у ДНЗ;



введено в експлуатацію після реконструкції 2 загальноосвітні навчальні заклади;



виконано капітальний ремонт у 181 навчальному закладі;



збільшено мережу інклюзивних класів до 95 одиниць у 18 навчальних закладах.



Участь у низці міжнародних виставок та бізнес-форумів з метою підвищення
міжнародного та інвестиційного іміджу Києва;



створено інвестиційний веб-портал «Investinkyiv»;



у рамках Відкритого тижня європейських регіонів «European Open Days Week»
презентовано напрацювання міської влади в інвестиційній та економічній політиці
міста Києва, прозорості та відкритості її діяльності;



проведено семінари-практикуми з підвищення кваліфікації представників КМДА з
питань промоції Києва в інвестиційній та економічній сферах.
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АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЇ-2025
Прогрес реалізації Стратегії по всіх секторах діяльності міста відстежується за цільовими
показниками (індикаторами розвитку), розробленими для всіх стратегічних ініціатив у 2011 році.
Щорічне відстеження досягнення цілей є головним засобом забезпечення дисциплінованості у
виконанні Стратегії і дає змогу оцінювати ефективність роботи виконавців Стратегії.
У 2016 році Київська міська державна адміністрація за підтримки Уряду Великої Британії розпочала
проект з актуалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року. Необхідність підготовки нової
редакції Стратегії розвитку м. Києва зумовлена насамперед сучасними соціально-економічними
реаліями та новою нормативно-правовою базою. Актуалізована Стратегія буде також включати
оновлений перелік цільових показників (індикаторів розвитку).

Цільові та поточні значення показників Стратегії-2025:
Поточне значення показника
відповідає запланованим темпам
зростання згідно зі Стратегією-2025

Зростання значення показника відсутнє
або він є нижчим, ніж заплановані темпи
зростання згідно зі Стратегією-2025

Поточне значення
показника є нижчим
за базовий рівень

Стратегічні цілі:
№

Індикатор

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2014/2015)

Цільове
значення
(2014/2015)

Цільове
значення
(2025)

% / рік

5.71

-6.56

6.52

6.52

Інтегрований
індекс

100.03

107.110

120.7

181

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2014/2015)

Цільове
значення
(2014/2015)11

Цільове
значення
(2025)

млн осіб

2.743

2.876

2.868

3.11

тис. га

843

846

848

84

Результат

Стратегічні цілі
1

Середнє щорічне зростання
реального ВРП

2

Розрахунковий індекс
комфорту життя

Цільові показники Стратегії:
№

Індикатор
Загальні

1

Постійне населення

2

Площа міста
Економічний розвиток

3

Номінальний ВРП на душу
населення

тис. грн /
мешканця

61.94

124.25

135.07

401.9

4

Кумулятивні прямі іноземні
інвестиції на 1 мешканця

тис. євро /
мешканця

5.64

7.16

14.78

30.8

5

Капітальні інвестиції на рік на
1 мешканця

тис. грн /
мешканця

5.24

28.36

11.28

16.8

6

Частка малих підприємств у
реалізованій продукції міста

%

15.04

15.06

20.08

35.0

Ринок праці
7

Рівень безробіття населення
віком 15–70 років

%

5.84

7.06

4.68

3.0

8

Рівень середньої заробітної
плати

євро / особу

3154

2786

5508

>1 100

9

Співвідношення рівня
безробіття серед економічно
активних чоловіків до рівня
безробіття серед економічно
активних жінок

коефіцієнт

1.34

1.06

1.08

1.0
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№

Індикатор

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2014/2015)

Цільове
значення
(2014/2015)11

Цільове
значення
(2025)

Результат

Інфраструктура: Електроенергетика
10

Довжина електричних
розподільних мереж

км / 1 000 осіб

4.23

4.66

5.08

9.4

11

Щільність електричних
розподільних мереж

км / кв. км

13.93

15.86

16.78

40.0

12

Ступінь зношеності
електричних
трансформаторних підстанцій

%

414

666

258

<10

%

524

676

308

<15

Інфраструктура: Теплопостачання
13

Ступінь зношеності
тепломереж

Інфраструктура: Водопостачання та каналізаційне господарство
14

Довжина водогонів

км / 1 000 осіб

1.53

1.56

1.78

3.6

15

Щільність водогонів

км / кв. км

5.03

5.06

5.78

15.3

16

Довжина каналізаційних
мереж

км / 1 000 осіб

0.93

0.96

1.28

3

17

Щільність каналізаційних
мереж

км / кв. км

3.13

3.26

4.08

12.8

18

Частка втрат води від
загального споживання

%

20.03

18.16

15.08

5.0

19

Ступінь зношеності
Деснянської і Дніпровської
водозабірних станцій

%

754

896

458

<10

%

164

–––9

108

<5

км / 10 000 осіб

9.63

12.46

11.68

16.1

км / кв. км

2.13

2.06

2.38

2.8

осіб / км

2.33

1.66

1.88

1.2

Інфраструктура: Будівництво
20

Частина будинків, зношених
більш ніж на 40%

–––9

Інфраструктура: Транспорт
21

Довжина ліній громадського
транспорту

22

Щільність вуличномагістральної мережі

23

Кількість постраждалих в
аваріях

24

Розподіл пасажиропотоку за
видами транспорту

частка
громадського /
приватного /
альтернативного

52/48/04

–––9

51/45/48

50/40/10

25

Середня швидкість руху
наземного громадського та
автомобільного транспорту в
години пік

км / год

234

176

308

40

26

Площа доріг, що потребує
ремонту

%

854

866

678

<15

років

72.73

74.05

74.47

79.8

–––9

Охорона здоров'я
27

Очікувана тривалість життя
при народженні

28

Первинна захворюваність

випадків / 1 000
мешканців

966.63

862.76

898.98

777.3

29

Смертність у працездатному
віці

випадків / 1 000
мешканців

3.73

3.95

3.37

2.6
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№

30

31

Індикатор
Частка видатків на первинну
допомогу в загальних видатках
на охорону здоров'я
Впровадження договірних
відносин, зміна підходу до
фінансування

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2014/2015)

Цільове
значення
(2014/2015)11

Цільове
значення
(2025)

%

8–103

19.06

18–208

20–30

так / ні

ні3

так6

так8

так

Результат

32

Середня кількість днів роботи
ліжка стаціонарів на рік

днів

297.03

302.56

310.08

330.0

33

Середні строки лікування на
ліжках стаціонарів

днів

11.03

10.56

9.08

6.0

34

Смертність дітей віком до
1 року

випадків / 1 000
народжених

7.53

7.56

6.08

4.0

–

0.414

0.275

0.397

0.33

%

2304

4585

1637

100

злочинів / 1 000
осіб

12.83

23.16

11.08

8.5

місць

04

–––9

2008

500

–––9

рейтинговий

70.03

–––9

72.88

78.9

–––9

коефіцієнт

10.03

12.06

10.08

8.0

коефіцієнт

9.04

8.46

9.08

7.0

коефіцієнт

214

8.66

208

18

%

1124

1246

1008

92

Соціальний захист та безпека
35

36

Міжнародний коефіцієнт
нерівності доходів
домогосподарств
Загальна кількість осіб без
постійного місця мешкання до
числа місць у закладах для
перебування осіб без
постійного місця мешкання

37

Кількість злочинів

38

Кількість робочих місць для
осіб без постійного місця
мешкання

39

Комплексний рейтинг безпеки
Economist Intelligence Unit
Освіта

40

41

42

43

Співвідношення учнів/учителів
у школах
Співвідношення дітей
дошкільних навчальних
закладів / педагогів
Співвідношення учнів
професійно-технічних
навчальних закладів /
педагогічних працівників
Кількість дітей у дитячих
навчальних закладах / місць у
ДНЗ

44

Заробітна плата вчителя /
середня заробітна плата

%

744

656

918

100

45

Коефіцієнт плинності
педагогічного персоналу

%

12.04

11.96

6.08

3.0

46

Кількість навчальних закладів,
що потребують капітального
ремонту

одиниць

3774

3576

2008

40

47

Частка працевлаштованих
випускників ПТНЗ

%

874

936

938

95

48

Якість освіти (Newsweek)

рейтинговий

643

–––9

688

78

млн осіб

1.03

1.86

1.48

2.6

Туризм
49

40

Кількість в’їзних туристів

–––9
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4. Стратегія розвиту міста Києва

№

Індикатор

Одиниці
виміру

Базове
значення
(2009/2010)

Поточне
значення
(2014/2015)

Цільове
значення
(2014/2015)11

Цільове
значення
(2025)

днів

2.13

1.96

3.08

3.0

тис. од.

10.03

12.05

12.47

18.0

50

Середня тривалість
перебування

51

Кількість номерів у готелях

52

Середньорічне завантаження
номерного фонду

%

333

386

568

68

53

Частка доходів від туризму в
ВРП

%

0.74

0.55

1.57

мін. 2.5

Результат

Культура
54

Кількість відвідувань музеїв на відвідувачів /
1 мешканця
мешканців міста

1.53

1.16

1.88

2.8

55

Кількість відвідувань театрів
на 1 мешканця

відвідувачів /
мешканців міста

0.43

0.56

1.08

1.2

56

Кількість галерей

галерей /
100 000 осіб

1.423

1.426

2.608

3.22

Екологія та безпека довкілля
57

Викиди шкідливих речовин

т / кв. км / рік

3333

2056

2758

250

58

Частка переробки твердих
побутових відходів

%

53

23.56

208

40

164

21.76

188

20

154

25.26

458

75

59

60

Забезпеченість зеленими
зонами загального
кв. м / мешканця
користування
Частка переобладнаних
систем екологічно
%
небезпечних каналізаційних та
очисних споруд

61

Відсоток регенерованих
забруднених територій

%

04

–––9

608

100

–––9

62

Частка підприємств, які
використовують процедури
екологічного і соціального
управління (ISO 14000)

%

44

–––9

458

50

–––9

– Середньорічне зростання за період 2004–2009 рр.
– Середньорічне зростання за період 2010–2025 рр.
3 – Базове значення показника за 2009 р.
4 – Базове значення показника за 2010 р.
5 – Поточне значення показника за 2014 р. (останні дані).
6 – Поточне значення показника за 2015 р.
7 – Цільове значення показника на 2014 р.
8 – Цільове значення показника на 2015 р.
9 – Поточне значення показника відсутнє.
10 – Розрахункове значення інтегрованого індексу за останніми наявними даними (2014/2015 рр.). Розрахунок інтегрованого
індексу комфорту життя базується на 21 показнику, що характеризують стан ключових сфер життєдіяльності міста.
11 – Цільове значення показників на 2014 рік було розраховано на базі сукупного середньорічного темпу зростання з
2009/2010 рр. до 2015 р. Цільове значення на 2015 рік встановлено у Стратегії-2025.
1
2
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5. Соціально-економічні показники розвитку міста Києва у 2015 році

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА КИЄВА У 2015 РОЦІ
З метою покращення соціально-економічної ситуації у м. Києві в 2015 році діяли
42 міські цільові програми, обсяг фактичного фінансування яких становив
9.9 млрд грн, що відповідає 60.5% запланованого обсягу фінансування.
Планові обсяги фінансування

Виконання планових
показників

Фактичні обсяги фінансування

16 451.9 млн грн:
 Державний бюджет – 956.0 млн грн

9 950.3 млн грн:
60.5%

 Державний бюджет – 134.4 млн грн

 Бюджет м. Києва – 9 622.5 млн грн

 Бюджет м. Києва – 8 304.6 млн грн

 Інші джерела – 5 873.4 млн грн

 Інші джерела – 1 511.3 млн грн

ПЛАНОВИЙ РОЗПОДІЛ МЦП ЗА
СПРЯМУВАННЯМ
Спрямування
Демографічна
ситуація

План / Факт

Фінансування
(млн грн)

ФАКТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ МЦП ЗА
СПРЯМУВАННЯ
Спрямування

Фінансування
(млн грн)

87.4

93.9%

Демографічна
ситуація

Економічний
розвиток

2 951.9

16.1%

Економічний
розвиток

474.9

Інфраструктура

3 503.9

9.2%

Інфраструктура

322.5

Охорона
здоров'я

1 425.1

81.8%

Охорона
здоров'я

756.1

93.2%

Соціальний захист
та безпека

Освіта

6 568.6

95.7%

Освіта

6 284.4

Туризм

13.0

17.5%

Туризм

2.3

Культура

731.2

101.0%

Наука, технології
та інновації

205.1

1.1%

Наука, технології
та інновації

2.2

Екологія та
безпека довкілля

113.9

76.8%

Екологія та
безпека довкілля

87.4

95.5

90.0%

Інші

86.0

Соціальний захист
та безпека

Інші

Культура

82.1

1 165.3
704.7

738.4

Примітка: інформацію про виконання міських цільових програм надали Департаменту економіки та інвестицій КМДА
відповідальні виконавці програм за формою та у терміни відповідно до рішення КМР від 29.10.2009 № 520/2589.
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Перелік міських цільових програм, що діяли в місті Києві у 2015 році:

№

Документ, яким затверджено
програму

Назва міських цільових програм, що діяли у 2015 році
Демографічна ситуація

1

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

Рішення КМР від 20.09.2012
№ 5/8289

2

Міська комплексна програма «Репродуктивне здоров'я населення міста Києва на
2008–2015 роки»

Рішення КМР від 13.03.2008
№ 90/4562

Економічний розвиток
3

Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки

Рішення КМР від 16.04.2015
№ 409/1274

4

Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року

Рішення КМР від 02.10.2013
№ 27/9615

Інфраструктура: Електроенергетика
5

Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011–2015 роки для
міста Києва

Рішення КМР від 27.10.2011
№ 387/6603

Інфраструктура: Теплопостачання
6

Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи
теплопостачання м. Києва на 2011–2015 роки

Рішення КМР від 29.12.2011
№ 1007/7243

7

Міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві на 2011–2015 роки»

Рішення КМР від 25.05.2011
№ 200/5587

Інфраструктура: Водопостачання та каналізаційне господарство
8

Рішення КМР від 04.11.2010
№ 220/5032

Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011–2020 роки»
Інфраструктура: Будівництво

9

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013–2015 роки

позбавлених

10

Програма розвитку соціального житла у місті Києві на 2010–2015 роки

Рішення КМР від 15.07.2010
№ 1274/4712

11

Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010–2017 роки

Рішення КМР від 16.09.2010
№ 30/4842

Рішення КМР від 17.04.2013
№ 146/9203

Інфраструктура: Транспорт
12

Програма розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року

Рішення КМР від 22.05.2013
№ 326/9383

Охорона здоров'я
13
14
15
16
17

Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки
Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до
2018 року
Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва
на 2013–2016 роки
Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони
здоров’я міста Києва на 2011–2017 роки
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний на 2011–2015 роки»

Рішення КМР від 15.03.2012
№ 208/7545
Рішення КМР від 03.07.2014
№ 21/21
Рішення КМР від 13.11.2013
№ 446/9934
Рішення КМР від 17.02.2011
№ 9/5396
Рішення КМР від 17.02.2011
№ 7/5394

Соціальний захист та безпека
18

Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2011–2015 роки

Рішення КМР від 17.02.2011
№ 19/5406

19

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в
м. Києві «Безпечна столиця» на 2012–2015 роки

Рішення КМР від 26.01.2012
№ 16/7353

20

Міська цільова програма «Діти столиці» на 2011–2015 роки

Рішення КМР від 17.02.2011
№ 20/5407

21

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2011–2015 роки

Рішення КМР від 17.02.2011
№ 23/5410
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№

Найменування діючих міських цільових програм у 2015 році

Документ, яким затверджено
програму

Освіта
22

Програма «Освіта Києва. 2011–2015 рр.»

Рішення КМР від 25.05.2011
№ 196/5583

23

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012–2016 роки

Рішення КМР від 29.12.2011
№ 1005/7241

Туризм
24

Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

Рішення КМР від 01.11.2012
№ 221/8505

Культура
25

Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво» на 2011–2015 роки

Рішення КМР від 23.12.2010
№ 414/5226

26

Міська цільова програма «Київ: державно-церковні відносини на 2012–2015 роки»

Рішення КМР від 24.05.2012
№ 578/7915

27

Міська цільова програма «Київ етнічний» на 2012–2015 роки

Рішення КМР від 05.04.2012
№ 387/7724

Наука, технології та інновації
28

Міська цільова програма інформатизації міста Києва на 2013–2015 роки

Рішення КМР від 23.10.2013
№ 237/9725

29

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015–2017 роки

Рішення КМР від 02.07.2015
№ 654/1518

Екологія та безпека довкілля
30

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепція
формувань зелених насаджень в центральній частині міста (продовжена на період
з 2010 до 2015 року)

Рішення КМР від 19.07.2005
№ 806/3381

31

Програма поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010–2015 роки

Рішення КМР від 08.07.2010
№ 996/4434

32

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012–2016 роки

Рішення КМР від 05.04.2012
№ 382/7719

33

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011–2015 роки

Рішення КМР від 17.02.2011
№ 32/5419

Інші міські цільові програми
34

Міська цільова програма на 2011–2015 роки «Київ інформаційний»

Рішення КМР від 15.12.2011
№ 841/7077

35

Міська цільова програма «Нагороди» на 2012–2016 роки

Рішення КМР від 01.11.2012
№ 226/8510

36
37
38
39
40
41
42

Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на
період 2011–2015 років
Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та
соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба
порятунку» на 2012–2016 роки
Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної
юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011–2015 роки
Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру
міста Києва на 2013–2015 роки
Міська комплексна програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012–2016 рр.»
Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби,
приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та
військово-патріотичного виховання молоді на 2011–2015 роки
Міська цільова програма зміцнення та розвитку міжнародних зв'язків на 2015–2018
роки

Рішення КМР від 22.09.2011
№ 22/6238
Рішення КМР від 26.01.2012
№ 21/7358
Рішення КМР від 25.05.2011
№ 199/5586
Рішення КМР від 20.09.2012
№ 70/8354
Рішення КМР від 15.12.2011
№ 842/7078
Рішення КМР від 17.02.2011
№ 16/5403
Рішення КМР від 12.02.2015
№ 73/938

Примітка: на зміну Програмі розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві було затверджено нову концепцію розвитку
єдиного паркувального простору в місті Києві (рішення КМР № 22/887 від 22 січня 2015 року).
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Демографічна ситуація
Чисельність постійного населення міста Києва у 2015 році порівняно з
2014 роком зросла на 18.6 тис. осіб – до 2.87 млн, при цьому темп
міграційного приросту сповільнився, а природного – прискорився.
Динаміка чисельності постійного населення м. Києва
(тис. осіб)
18.6

6.7%
постійного

2 865.3

населення

2 846.7

України у
2015 році
∆ зміна

2014

18.6 тис.
осіб

Внесок
міграційного
приросту

2015

Внесок
природного
приросту

28%
72%

Коефіцієнти міграційного приросту
(на 1 000 осіб наявного населення)
2014

17.2

Коефіцієнти природного приросту
(на 1 000 осіб наявного населення)
2014

2015

2015

- позитивна
динаміка

15.9

12.1

Прибуття

11.3

Вибуття

Міграційний приріст
(тис. осіб)

- негативна
динаміка

12.3

12.1

10.4

Народжуваність

10.5

Смертність

Природний приріст
(тис. осіб)

-6.8%

+6.3%

14.4

13.5

4.8

5.1

2014

2015

2014

2015
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2015 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ У СТОЛИЦІ:
Достатній рівень фінансування міської цільової програми підтримки сім'ї та
молоді дав змогу у 2015 році реалізувати комплекс заходів, які сприятливо
впливали на демографічну ситуацію у місті Києві.
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та
демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності
до усвідомленого народження і виховання дітей.
 Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, а також забезпечення рівних прав
та можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми в м. Києві.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Через серію тематичних інформаційних, освітніх та культурних подій, фестивалів та
концертів, лекцій, тренінгів та інших заходів забезпечено формування сприятливих умов
для всебічного здорового розвитку сім'ї та її членів, підвищення ролі сім'ї як основи
суспільства, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми, інформування щодо рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
 Надано умови для інтелектуального самовдосконалення та підтримки творчих ініціатив
молоді, її підготовки до трудової активності, утвердження патріотичних та громадянських
цінностей і здорового способу життя серед молодих людей через організацію й підтримку у
проведенні тематичних фестивалів, концертів, ярмарків та інших подій.
 Проведено заходи з надання адресної допомоги дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 Організовано підтримку розвитку мережі установ і закладів, які надають послуги для сімей,
дітей та молоді, удосконалено їх матеріально-технічне і фінансове забезпечення та
інформування населення щодо доступних послуг.
 Забезпечено сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та
позанавчальний час через підтримку і розвиток клубів за місцем проживання.

Фінансування заходів
програми з усіх
джерел у 2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 87 382.1 тис. грн

 82 063.9 тис. грн

 93.9%

Міська комплексна програма «Репродуктивне здоров'я населення
міста Києва на 2008–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення умов безпечного материнства.
 Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді.
 Удосконалення системи планування сім'ї.
 Збереження репродуктивного здоров'я населення міста.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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 Реалізацію завдань та заходів програми, а також фінансування програми з покращення
репродуктивного здоров'я населення міста проведено за рахунок коштів, передбачених на
реалізацію програми «Здоров'я киян».
План:

Факт:

% виконання:

 0 тис. грн

 0 тис. грн

 0%

5.2 Економічний
розвиток
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Валовий регіональний продукт та ціни
У 2014 році номінальний валовий регіональний продукт міста Києва зріс на
14% – до 357 млрд гривень, що становило 23% ВВП України.
Номінальний ВРП м. Києва1
(млрд грн)

Номінальний ВРП на
1 мешканця у 2014 році1
(тис. грн / мешканця)

+14%

23%

45
357

313

∆ зміна

2013

ВВП
України у
2014 році

3.4x

124.2

36.9

Україна2

2014

Київ

Реальний ВРП міста Києва у 2014 році знизився на 3.9% порівняно з
2013 роком, при цьому темпи його падіння були нижчими, ніж загалом в Україні.
Реальний ВРП м. Києва у цінах
попереднього року1
(у % до попереднього року)
106.4

96.1

2013

2014

Реальний ВРП у 2014 році у цінах
попереднього року1
(у % до попереднього року)
93.4

96.1

Україна2

Київ

Індекс споживчих цін на товари та послуги у місті Києві
(коефіцієнт)
Категорія товарів / послуг
Продукти харчування та безалкогольні напої
Алкогольні напої, тютюнові вироби
Одяг і взуття
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
Охорона здоров'я
Транспорт
Зв’язок
Відпочинок і культура
Освіта
Ресторани та готелі
Різні товари та послуги
Індекс споживчих цін
1
2

2014

2015

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

1.409
1.251
1.354
1.643
1.370
1.284
1.293
1.084
1.423
1.251
1.219
1.338
1.386

Прискорення
інфляції

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

– За останніми даними станом на 30.09.2016.
– Без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини зони проведення АТО.
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Прямі іноземні інвестиції
У 2015 році кумулятивні прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіці міста
Києва знизилися на 1% – до 22.6 млрд дол. США, що становило 52% обсягу
ПІІ в економіці України станом на 31 грудня 2015 року.
Кумулятивні прямі іноземні інвестиції в економіці м. Києва
(на 31.12.2015, млн дол. США)
-1%
--133

52%

22 733

кумулятивних ПІІ в
економіці України

22 600

станом на 31.12.2015
∆ зміна

2014

2015

Частка ТОП-5 країн-інвесторів в
економіку м. Києва у 2015 році
(на 31.12.2015, млн дол. США)

70%

ТОП-5
Кіпр

15 730

6 052

Нідерланди

Кумулятивні ПІІ на 1 мешканця у
2015 році
(на 31.12.2015, дол. США / мешканця)

-11%

3 683

+26%
7.8x

Російська
Федерація
Австрія

3 095

7 913

+30%

1 942

-4%

1 016

Велика
Британія

х%

957

-15%

- Частка ТОП-5 країн-інвесторів у загальному
обсязі кумулятивних ПІІ в економіці м. Києва
станом на 31.12.2015

+х%

- Зростання показника порівняно з 2014 роком

-х%

- Зниження показника порівняно з 2014 роком
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Україна

Київ

У 2015 році кумулятивні прямі
іноземні
інвестиції
на
одного
мешканця
міста
Києва
значно
перевищили загальноукраїнський
рівень – більше ніж у 7 разів.
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Капітальні інвестиції
У 2015 році обсяг капітальних інвестицій в місті Києві підвищився на 32% –
до 80.2 млрд грн, що становило 32% загальноукраїнського обсягу
капітальних інвестицій.
Капітальні інвестиції в місті Києві
(млн грн)

Капітальні інвестиції на
1 мешканця у 2015 році
(грн / мешканця)

+32%

32%

19 530
80 217

60 687

2014

∆ зміна

капітальних
інвестицій в
Україні у
2015 році

4.4x

6 400

Україна

2015

28 275

Київ

У 2015 році обсяг капітальних інвестицій становив 80.2 млрд грн, з яких на
сектор промисловості припало 26% коштів. При цьому 69% обсягу інвестицій
профінансовано за рахунок власних коштів підприємств та організацій.
Капітальні інвестиції за видами економічної
діяльності у 2015 році
(млн грн)

Промисловість

21 048

Інформація та
телекомунікації

20 590

Будівництво

Капітальні інвестиції за джерелами
фінансування у 2015 році
(млн грн)
Власні кошти
підприємств та
організацій

55 517

11 102

9 930
4 626

Оптова та роздрібна
торгівля, ремонт авто-,
мотозасобів
Транспорт, складське
господарство,
доставка
Фінансова та
страхова діяльність
Державне управління,
оборона, соціальне
страхування

Інше

7 357

5 941

80 217
млн грн
капітальних
інвестицій у
2015 році

Кошти
населення на
будівництво
житла

2 586

Кошти
державного
бюджету

2 382

Кошти
іноземних
інвесторів

2 013

Інші джерела
фінансування

1 992

Кошти місцевих
бюджетів

4 895

2 415

8 042

Кредити банків
та інші позики
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Діяльність КП «Київське інвестиційне агентство»
У 2015 році у м. Києві здійснювалися заходи з реалізації 10 інвестиційних
проектів загальним бюджетом 351 млн грн.
Перелік інвестиційних проектів, за якими у 2015 році здійснювалися передпроектні
роботи, зокрема і КП «КІА», та за якими укладено інвестиційні договори:
Назва проекту

Строк дії інвестиційного
договору

Загальний
бюджет проекту
(млн грн)

 Облаштування спортивної бази для пляжного
футболу, футболу та інших видів спорту на
території
пляжу
«Венеція»
острова
Долобецький
у
Дніпровському
районі
м. Києва

15 років

12.0

 Будівництво житлових будинків з об'єктами
господарського
та
соціально-побутового
призначення
та
підземними
паркінгами
(з виділенням частки квартир для потерпілих
від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на
земельній ділянці у пров. Платонівському у
Солом'янському районі м. Києва

до повного виконання
сторонами своїх
зобов'язань за договором

86.6

 Будівництво дитячого дошкільного закладу
по
вул.
Старонаводницькій,
2-20
у
Печерському районі м. Києва

10 років

28.9

 Створення сучасної зони відпочину з пляжного
баскетболу на об'єкті «Венеція» (на острові
Долобецький у Дніпровському районі м. Києва)

15 років

0.9

 Реконструкція
Київського
міського
пологового будинку №5 під Перинатальний
центр з будівництвом приватного медичного
закладу на просп. Валерія Лобановського, 2

до повного виконання
сторонами своїх
зобов'язань за договором

78.8

 Облаштування спортивного парку на території
парку культури і відпочинку «Дружби народів» у
Деснянському районі

15 років

23.7

 Реконструкція підземного пішохідного переходу
на примиканні вул. Б. Хмельницького до
вул. Хрещатик з влаштуванням додаткового входу
до Центрального універмагу (ЦУМ)

10 років

14.9

 Будівництво житлового будинку з об'єктами
соціально-культурного
призначення
та
підземним паркінгом (з виділенням частки
квартир для потерпілих від діяльності
ГІБК «Еліта-Центр») на вул. Лук'янівській у
Шевченківському районі м. Києва

до повного виконання
сторонами своїх
зобов'язань за договором

56.0

 Будівництво Wi-Fi мережі в комунальних
закладах охорони здоров'я територіальної
громади м. Києва для надання послуг доступу
до мережі Інтернет

10 років

35.8

 Облаштування місць для розміщення реклами
на території, спорудах, зовнішніх та внутрішніх
поверхнях рухомого складу, що знаходяться на
балансі
комунального
підприємства
«Київський метрополітен» (ЛОТ 1)

5 років

13.1
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Промислове виробництво
Темпи падіння промислового виробництва у місті Києві сповільнилися – у
2015 році промислове виробництво скоротилося на 5%, у 2014 році – на 14%.
Виробництво промислової продукції в місті Києві за основними видами діяльності
(у % до попереднього року)
Основні види діяльності
Промисловість
Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і
устаткування
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів, крім виробництва машин і устаткування
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2014

2015

-14.1%

-5.4%

-15.0%

-5.1%

-15.8%

-12.8%

0.5%

-9.2%

-14.4%

8.6%

-27.0%

6.6%

-9.3%

-13.5%

-14.3%

7.2%

-3.2%

-30.3%

3.9%

7.3%

-7.8%

-7.9%

Прискорення
темпів падіння

!

!

!

!

Обсяги реалізації промислової продукції в 2015 виросли до 124 млрд грн, що
становило 8% обсягу реалізованої промислової продукції в Україні.
Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції в місті Києві
(млн грн)
36 200

8%

124 307
88 106

обсягу реалізованої промислової
продукції в Україні у 2015 р.

2014

∆ зміна

2015

Обсяги реалізованої продукції галузями переробної промисловості в 2015 році
(млн грн)
Переробна промисловість
Харчова промисловість та тютюн
Фармацевтична промисловість
Гумова та пластмасова промисловість
Машинобудування
Вироби з деревини, папір, поліграфія
Інші галузі
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94 749
54 860
10 003
9 640
6 139
5 870
8 237
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ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
МІСТА КИЄВА У 2015 РОЦІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(млн грн)
ФІНАНСОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Сплачено
у 2015 р.

ІНФОРМАЦІЯ ТА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Сплачено у
2015 р.

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

89.4

ПрАТ «КИЇВСТАР»

87.3

АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

57.0

ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

85.4

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

49.9

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

26.8

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

45.9

ТОВ «АСТЕЛІТ»

20.8

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

45.3

ТОВ «САП УКРАЇНА»

13.4

ПАТ «ВТБ БАНК»

42.0

ПрАТ «ММЦ-СТБ»

9.3

ПАТ «СІТІБАНК»

37.1

«1+1 ПРОДАКШН»

8.2

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

32.0

ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА»

7.6

ПЕРЕРОБНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПАТ «ФАРМАК»

Сплачено
у 2015 р.

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА
ТОРГІВЛЯ

Сплачено
у 2015 р.

49.8

ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

70.8

АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ
УКРАЇНА»

45.7

ТОВ «АТ КАРГІЛЛ»

58.8

ПАТ «ОБОЛОНЬ»

35.0

ДП «КК «РОШЕН»

29.3

ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

24.5

ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
«ДАРНИЦЯ»

ТОВ «СИНГЕНТА»

28.1

19.1

ПІІ «ТОЙОТА-УКРАЇНА»

27.0

ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

18.9

ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА»

26.0

ДАХК «АРТЕМ»

15.4

ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»

24.7

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА,
ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сплачено
у 2015 р.

ТОВ «САМСУНГ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА
КОМПАНІ»
АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ»

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИ,
КУР’ЄРИ ТА ПОШТА

52.1
32.6

Сплачено
у 2015 р.

НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

56.1

ПрАТ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

65.8

ДП «АНТОНОВ»

43.7

КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

37.5

КП «КИЇВРЕКЛАМА»

29.1

ПАТ «УКРТРАНСНАФТА»

31.3

ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»

14.2

ДП «САНТРЕЙД»

12.4

ТОВ «ГУГЛ»

12.7

ДП «ДАРНИЦЬКИЙ ВРЗ»

9.0

ДП «ДЕРЖККБ «ЛУЧ»

10.4

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

8.9

ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК»

10.1

8.7

«ПРЕДСТАВНИЦТВО «СІСКО СІСТЕМЗ
МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.»

ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА
ВІТРІВ»

9.9

ДТГО «ПЗЗ»

6.5

ДОБУВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Сплачено
у 2015 р.

ЕНЕРГЕТИКА

Сплачено
у 2015 р.

ПАТ «УКРНАФТА»

70.4

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

94.2

ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

28.4

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

8.7

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

19.8

ПАТ «КИЇВГАЗ»

8.5

ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

17.1

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

7.1

ВАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»

14.4

ТОВ «ВІНД ПАУЕР»

3.7

ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК»

6.8

ДП «УКРАВТОГАЗ»

2.8

КП ЛТД

2.6

ДП «ЕНЕРГОРИНОК»

2.3

СП ПГНК

1.4

ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

2.0
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2015 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ:
Завдання та заходи Комплексної київської міської цільової програми сприяння
розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки
виконано не повною мірою через складне соціально-економічне становище,
недостатню активність громадських об'єднань підприємців щодо участі у
реалізації цієї програми, слабкість взаємодії бізнесу та влади, а також
недостатність фінансового забезпечення. Незважаючи на зазначені фактори, у
2015 році реалізовано понад 70% заходів Комплексної програми.

Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва,
промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 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.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено ряд заходи для забезпечення стабільної роботи промислового комплексу:
– укладено Угоду про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва у рамках
виконання державного оборонного замовлення та програм соціального і економічного
розвитку міста Києва між ДК «Укроборонпром» та КМДА;
– укладено Угоду стосовно консолідації зусиль влади та бізнесу щодо розвитку
внутрішнього ринку міста Києва між КМДА, УСПП та Радою директорів підприємств,
установ та організацій м. Києва;
– у рамках проведення VI Міжнародного медичного форуму «Інновації у медицині –
здоров'я нації» проведено виставку-презентацію наукових розробок установ НАНУ для
медичної галузі;
– проведено спільний з Київським національним університетом технологій та дизайну
семінар-презентацію «Київська ініціатива. Інновації для бізнесу».
 З метою підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств:
– відновлено конкурс «Столичний стандарт якості»;
– започатковано проведення конкурсу «Кращий експортер року» з метою розвитку
експортних можливостей київських товаровиробників;
– організовано та проведено Міжнародну торгово-промислову конференцію «Експортноімпортні відносини Україна – ЄС 2016: готовність влади та бізнесу» і круглий стіл з
фахівцями України та зарубіжних країн «Питання виходу продукції київських підприємств
на європейський ринок»;
– проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт,
послуг) – «100 кращих товарів України» у 2015 р. у м. Києві.
 Забезпечено співпрацю з міжнародними фондами та організаціями з метою стимулювання
і підтримки зростання малих та середніх підприємств, створення інституцій з підтримки
бізнесу, сприяння розширенню та зміцненню середнього класу, у тому числі:
– в рамках проекту ПРОМІС, який реалізує Федерація канадських муніципалітетів,
досягнуто домовленостей щодо надання технічної допомоги у створені он-лайн служби
для підприємців;
– за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київська торговопромислова палата виграла участь у Програмі муніципального розвитку USAID «ЛЕВ»;
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– проведено Конкурс в рамках Програми малих грантів ПРООН, що фінансується Урядом
Японії для внутрішньо переміщених осіб і місцевого населення Донецької та Луганської
областей, одним з експертів якого був представник Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва. За результатами конкурсу в Києві реалізовано 30 проектів на
загальну суму понад 4.6 млн грн.
 Здійснено низку заходів із забезпечення повноти і якості нормативної, практичної та
інформаційної бази для діяльності підприємств, зокрема:
– на офіційному сайті оприлюднено 24 звіти про проведення відстеження регуляторних
актів, оприлюднено 58 проектів регуляторних актів;
– підготовлено, затверджено та оприлюднено Реєстр діючих регуляторних актів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
станом на 23.02.2015;
– розпочато впровадження проекту створення он-лайн служби для підприємців з
можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття
бізнесу, розроблено та введено в експлуатацію інформаційну систему «Промисловість і
наука» на веб-сторінці http://ispn.kievcity.gov.ua;
– проведено збір інформації для формування каталогу експортоорієнтованої продукції, а
також переліку енергозбережної продукції, яку виробляють підприємства столиці, та
розміщено на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва;
– проведено інвентаризацію земельних ділянок 159 промислових підприємств;
– запроваджено новий порядок розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі;
– запроваджено відкриті торги на право розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі;
– запроваджено єдині архетипи об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.
 Для участі бізнесу у прийнятті рішень щодо пріоритетних напрямків розвитку м. Києва:
– при КМДА створено дорадчо-консультативний орган – Координаційну раду з питань
розвитку підприємництва, у 2015 році проведено 4 засідання;
– внесено зміни до складу регіональної ради підприємців в м. Києві та здійснено
організаційно-інформаційне забезпечення проведення її засідання.
 Проведено серію освітніх заходів та тренінгів, спрямованих на розвиток культури
підприємництва, зокрема загальноміську інформаційну акцію «Освіта. Робота.
Підприємництво» за участю понад 5 тис. осіб та ярмарки вакансій «Твоя кар'єра», «Робота
для тебе».
 Здійснено низку заходів, спрямованих на створення сприятливих місцевих умов для
ведення підприємницької діяльності, зокрема:
– презентовано комерційну концепцію проекту «Київська бізнес-гавань»;
– створено низку об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що
користуються найвищим споживчим попитом у столиці;
– забезпечено сприяння в облаштуванні адміністраціями продовольчих та змішаних ринків
близько 2 тис. соціальних торговельних місць (загалом - 96 ринкових підприємств);
– підписано Угоду про співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією), Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут» та Корпорацією «Науковий парк «Київська
політехніка»;
– проведено круглий стіл на тему: «Налагодження взаємодії
господарювання, ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АК «Київводоканал».

між

суб’єктами

 Проведено заходи з допомоги тимчасово переміщеним громадянам з Донецької та
Луганської областей, а також АР Крим, а саме:
– підготовлено корисну інформацію про реєстрацію (перереєстрацію) бізнесу для
підприємців, які приїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей та мають намір
перенести свій бізнес до м. Києва;
– розповсюджено серед суб’єктів господарювання Києва «Дорожню карту», розроблену
Міністерством соціальної політики, для внутрішньо переміщених в межах країни для
вирішення питань соціального захисту та забезпечення першочергових потреб.
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 2 903 896.7 тис. грн

 429 495.5 тис. грн

 14.8%
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Ринок праці
Чисельність економічно активного населення міста Києва у 2015 році
скоротилася до 1 460 тис. осіб, що станом на кінець року становило 51%
постійного населення міста.
Економічно активне населення м. Києва віком 15–70 років
(тис. осіб)
-0.4%

51%
1 467

1 460

2014

2015

Зайняте населення м. Києва (15–70 років)
(тис. осіб)
-0.7%

постійного населення
м. Києва у 2015 році

Безробітне населення м. Києва (15–70 років)
(тис. осіб)
Рівень
безробіття:

6.7%

7.0%
+4.0%

1 368

2014

1 358

2015

Номінальна середньомісячна заробітна плата
(грн / місяць)

99

103

2014

2015

Кількість зареєстрованих безробітних
(тис. осіб, станом на 31.12.2015)

84.2%

2.3

6 732

17.3

16.8

2015

2014

2015

4.3

94.5%

5 376

2014
х%
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- Зміна реальної заробітної плати
(% до попереднього року)

x

- Кількість безробітних на одне робоче місце
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2015 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ НА РИНКУ ПРАЦІ СТОЛИЦІ:
Незважаючи на низку реалізованих завдань та заходів Програми зайнятості
населення міста Києва та обсяги фінансування програми на рівні 95%,
показники зайнятості столиці у 2015 році погіршилися, що пояснюється
насамперед негативною економічною ситуацією в державі. При цьому
показники зайнятості у м. Києві у 2015 році залишалися одними з найкращих
серед регіонів України.

Програма зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року
Відповідальний
виконавець:

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Проведення регіональної політики розширення можливостей реалізації права громадян на
гідну працю шляхом:
– створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої
частини громадян працездатного віку до економічно активної діяльності;
– стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;
– збереження та розвитку трудового потенціалу;
– підвищення ролі зацікавлених у перетвореннях на ринку праці учасників соціального
діалогу (об'єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Затверджено Перелік видів громадських робіт і Перелік підприємств, організацій та установ
міста Києва, за участю яких планувалося проведення громадських робіт у 2015 році.
 Проведено комплекс інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня
поінформованості населення та роботодавців про стан ринку праці в столиці. Налагоджено
тісну співпрацю з Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві та
Головним управлінням Пенсійного фонду в м. Києві.
 Продовжували функціонування міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації
заробітної плати та зайнятості населення.
 Фахівці районних центрів зайнятості м. Києва щоденно надавали адресні послуги
інформування безробітних про можливості сприяння їх зайнятості.
 Проведено заходи з професійного навчання фахівців з числа безробітних відповідно до
потреб ринку праці та з урахування конкретної потреби в персоналі певного роботодавця.
 Проведено низку навчальних заходів для безробітних громадян з основ підприємницької
діяльності.
 Проводилася активна робота з інформування населення про можливості одноразового
отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки,
спеціалізації, підвищення кваліфікації, підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному
рівні за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 48 040.2 тис. грн

 45 409.6 тис. грн

 94.5%

Примітка: програма не фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування відбувається за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
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Зовнішня торгівля

Протягом 2015 року сальдо зовнішньої торгівлі міста Києва скоротилося до
5.2 млрд дол., при цьому експорт знизився на 23%, а імпорт – на 26%.
Експорт з м. Києва
(млн дол.)

Імпорт до м. Києва
(млн дол.)

-5 219

-26%

млн дол.

-23%

15 040

11 547

2014

2015

сальдо зовнішньої
торгівлі м. Києва у
2015 році

22 736

16 766

2014

2015

Зовнішня торгівля товарами
Експорт товарів з м. Києва
(млн дол.)

Імпорт товарів до м. Києва
(млн дол.)
-28%

-24%

11 470

8 744

2014

2015

ТОП-5 експортованих
товарів у 2015 році
(млн дол.)
80%

ТОП-5

6 981

1. Продукти
рослинного
походження
2. Жири
та олії

3 785

726

4. Недорогоцінні метали
5. Машини,
обладнання,
механізми

557
347

35%

ТОП-5

3 088

1. Китай

949

2. Індія

1 565

3. Харчові
продукти

ТОП-5 країн експорту
товарів у 2015 році
(млн дол.)

3. Росія

571

4. Туреччина

500

5. Нідерланди

436

14 493

2014

2015

ТОП-5 імпортованих
товарів у 2015 році
(млн дол.)
76%

ТОП-5
1. Машини,
обладнання,
механізми
2. Продукція
хім. проми-ті

632

20 180

ТОП-5 країн імпорту
товарів у 2015 році
(млн дол.)
55%

11 054

ТОП-5

3 216

1. Росія

2 636

2. Китай

3 144

3. Мінеральні
продукти
4. Полімерні
матеріали,
пластмаси

7 997

2 928
889

5. Транспорт

878

1 905

3. Білорусь

1 515

4. Німеччина

1 142

5. Польща

798

Зовнішня торгівля послугами
Експорт послуг з м. Києва
(млн дол.)

Імпорт послуг до м. Києва
(млн дол.)
-11%

-21%

3 570

2 803

2 556

2 273

2014

2015

2014

2015

ТОП-5 експортованих
послуг у 2015 році
(млн дол.)
ТОП-5
1. Телеком.,
комп., інформ.
послуги
2. Транспортні
послуги
3. Ділові
послуги
4. Переробка
матеріальних
ресурсів
5. Послуги,
пов'язані з
подорожами

94%
2 638
1 120

ТОП-5 країн експорту
послуг у 2015 році
(млн дол.)
1 563

1. Росія

449

2. США

760
553

56%

ТОП-5

3. Велика
Британія

147

4. Швейцарія

58

5. Німеччина

ТОП-5 імпортованих
послуг у 2015 році
(млн дол.)

3. Ділові
послуги

295
226
168

50%

84%
ТОП-5
1. Послуги,
пов'язані з
подорожами
2. Телеком.,
комп., інформ.
послуги

426

ТОП-5 країн імпорту
послуг у 2015 році
(млн дол.)

4. Транспортні послуги
5. Фінансові
послуги

1 904

ТОП-5

511

1. Росія
2. Велика
Британія

424

3. Туреччина

329
325
315

4. Кіпр
5. Німеччина

1 146
426
301
157
147
114
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Електроенергетика
У 2015 році сукупний обсяг виробництва електроенергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 зменшився на 10% – до 2.6 млрд кВт*год.
Обсяг виробництва електроенергії ПАТ «КИЇВНЕРГО»
(млн кВт*год)
-15%

ТЕЦ-5

1 702

1 449

2014

2015

Падіння обсягу виробництва
електроенергії
пояснюється
коригуванням Міністерством
енергетики
та
вугільної
промисловості
прогнозного
балансу електроенергії ОЕС
для скорочення споживання
імпортного природного газу.

-3%

ТЕЦ-6

1 221

1 190

2014

2015

Станом на 31.12.2015 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» обслуговувало 1 121 тис. споживачів,
яким у 2015 році відпущено 8.5 млрд кВт*год електроенергії.
Кількість споживачів електроенергії, що
обслуговує ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(тис. одиниць)

Корисний відпуск електроенергії
(нетто) ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(млн кВт*год)

+4%
Корисний відпуск
1 050

1 092

2014

2015

-18%
35

Побутові споживачі

29

Юридичні споживачі

Населення
Комунально-побутові
споживачі
Промисловість
Інші непромислові
споживачі
Транспорт

8 528
3 141
2 298

Будівництво
Сільськогосподарські
споживачі

1 264
1 210
397
212
6

Протягом 2015 року дебіторська заборгованість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за
спожиту електроенергію зменшилася на 14% та становила 626 млн грн.
Дебіторська заборгованість ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за спожиту електроенергію
(млн грн)
Категорія споживачів
Побутові споживачі
ПАТ «АК «Київводоканал»
ЖБК, ОСББ, УЖГ, відомчі ЖКО
Промисловість
Інші споживачі

Разом

2014

2015

% зміна

129
269
93
46
190
727

199
169
108
27
123
626

+54%
-37%
+16%
-42%
-35%
-14%

Найбільшим
боржником
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2015 році
були побутові споживачі, обсяг
заборгованості яких збільшився
протягом року на 54%. Водночас
ПАТ «АК «Київводоканал», яке
було найбільшим боржником у
2014 році, зменшило свою
заборгованості на 37%.
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2015 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ:
Обсяги фінансування Програми підвищення енергоефективності у 2015 році
були недостатніми для повноцінної реалізації завдань та заходів у напрямку
підвищення енергоефективності міста Києва.

Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011–2015 роки для міста Києва
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для зниження енергоємності валової доданої вартості, створеної в місті
Києві, за термін дії Програми – не менше ніж на 20% порівняно з 2010 роком.
 Зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, надання
послуг.
 Оптимізація структури та складових паливно-енергетичного балансу міста Києва шляхом
зменшення частки імпортованого природного газу та заміщення його іншими видами
енергоресурсів.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено енергоефективні заходи, що сприяють економії електричної енергії, зокрема
встановлення лічильників електричної енергії, часткову заміну електромереж,
встановлення енергозбережного освітлення, капітальний ремонт електрощитових у
комунальних та бюджетних закладах столиці, на державних та приватних підприємствах.
 Частково оновлено рухомий склад метрополітену.
 Встановлено енергозбережні вікна в освітніх, лікувальних та інших комунальних закладах
міста Києва.
 Проведено реконструкцію систем теплозабезпечення та замінено сантехнічні змішувачі у
комунальних та бюджетних закладах столиці.
 Проведено енергоефективні заходи, що сприяють економії теплової енергії,
ремонт покрівель, термосанацію та термомодернізацію ряду будівель, утеплення
капітальний ремонт систем опалення, реконструкцію ділянок теплових мереж
котелень, ремонт та заміну систем ЦО, ГВП, ХВП та відновлення циркуляційних
комунальних і бюджетних закладах, а також житлових будинках.

зокрема
квартир,
та ряду
мереж у

 Проведено організаційні енергоефективні заходи, що сприяють економії паливноенергетичних ресурсів, зокрема енергетичні аудити, розроблено паспорти та проектнотехнічну документацію, виконано організаційно-технічні заходи зі зниження ТВЕ в
електромережах, здійснено систематичні перевірки електрообладнання та забезпечено
підтримання його в справному стані.
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 603 756.7 тис. грн

 300 019.8 тис. грн

 49.7%
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Теплопостачання
Виробництво та транспортування теплової енергії у м. Києві забезпечують
структурні підрозділи ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», у користуванні яких перебуває
переважна більшість об'єктів теплового господарства столиці.
Об'єкти теплового господарства ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

2

4

теплоелектроцентралі

станції
теплопостачання

182

2 349

котельні

теплопунктів

2 631.9 км
тепломереж (у двотрубному вимірі)
Примітка: виробництво та постачання теплової енергії у м. Києві також забезпечують ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька
ТЕЦ), ТОВ «Теплопостачсервіс», ПП «Бонвояж» та ДП «Групова котельня УМТ та ГЗ ГУ МВС України в Київській області».

Сукупний обсяг споживання теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 2015 році
знизився на 8% – до 9.2 млн Гкал. У структурі споживання теплової енергії
найбільша частка припадає на житлові будинки (68%) та ОСББ, ЖБК (14%).
Обсяг споживання теплової енергії ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за категоріями споживачів
(тис. Гкал)
Категорія споживачів теплової енергії

2014

Житлові будинки

6 746
1 345
762
528
499
167
24
10 071

ОСББ, ЖБК
Інші споживачі
Установи та організації, що фінансуються з державного бюджету
Районний бюджет
Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету
Промисловість

Разом

2015
6 242
1 272
628
464
456
156
22
9 240

% зміна
-7%
-5%
-17%
-12%
-9%
-7%
-8%
-8%

У 2015 році заборгованість за спожиту теплову енергію становила
1.9 млрд грн, з яких 87% припадало на УЖГ, ЖБК, ОСББ, а також пільги, субсидії.
Найбільші боржники за спожиту теплову енергію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» станом на 31.12.2015
(млн грн)

1 926

1 672
Усього (з
УЖГ, ЖБК, ОСББ,
урахуванням боргів пільги та субсидії
минулих років)

47

13

10

184

Державний
бюджет

Районний
бюджет

Міський
бюджет

Інші
боржники
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У 2015
РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ:
Обсяги фінансування міських цільових програм, що впливають на ситуацію
у галузі теплопостачання у м. Києві були, недостатніми для повноцінної
реалізації заходів і завдань, зазначених програм у 2015 році.
Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи
теплопостачання м. Києва на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Суттєве зменшення обсягів споживання природного газу й інших традиційних видів палива
та заміна їх альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва.
 Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики шляхом
реконструкції та модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, магістральних та
розподільних мереж.
 Впровадження сучасних енергозбережних технологій їх обліку та контролю безпосередньо
у споживачів.
 Реконструкція діючого та встановлення нового (на базі сучасних технологій) обладнання та
приладів, індивідуальних теплових пунктів.
 Впровадження комплексної програми термосанації житлового фонду міста.
 Зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження
екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено реконструкцію систем теплопостачання низки житлових будинків.
 Виконано роботи з реконструкції котелень, зокрема на вул. Михайла Котельникова, 7/13,
проспектi Науки, 47.
 Виконано роботи з реконструкції тепломереж, теплових розподільних мереж.
 Проведено підключення групи споживачів теплової енергії до котелень.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 35 745.5 тис. грн

 10 997.5 тис. грн

 30.7%

Міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві на 2011–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Надання високоякісної послуги з централізованого гарячого водопостачання та
задоволення потреб споживачів у гарячій воді гарантованої якості відповідно до вимог
чинних нормативних документів.
 Підвищення енергоефективності і надійності в роботі циркуляційної мережі гарячого
водопостачання та зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні.
 Впровадження нових технологічних процесів і матеріалів та ощадливе використання
паливно-енергетичних ресурсів.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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 Реалізація завдань та заходів у 2015 років не відбувалася у зв'язку з відсутністю
фінансування.

План:

Факт:

% виконання:

 397 536.0 тис. грн

 0 тис. грн

 0%
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Водопровідно-каналізаційне господарство
У 2015 році обсяг відпущення води ПАТ «АК «Київводоканал» становив 211
млн куб.м, що на 1% більше, ніж у 2014 році.
Водозабірні
споруди ПАТ «АК
«Київводоканал»

Проектна
потужність
(тис. куб.м/добу)

Дніпровська
водопровідна
насосна станція

Обсяг відпущення води за категоріями
споживачів
(млн куб.м)

600
Населення

Деснянська
водопровідна
насосна станція

1 080

Артезіанські
свердловини

420

2014

2015

%
зміна

166.6

171.1

+3%

6.6

6.2

-6%

6.9

6.5

-6%

28.6

27.6

-4%

208.6

211.3

+1%

Державні бюджетні
установи
Місцеві бюджетні
установи
Інші споживачі

У 2015 році обсяг відведення стічних вод ПАТ «АК «Київводоканал» становив
196 млн куб.м, що на 13% менше, ніж у 2014 році.
Об'єкти водовідведення
ПАТ «АК «Київводоканал»

34

2 654 км

каналізаційні
насосні станції

каналізаційних
мереж

1.8 млн куб.м/добу
проектна потужність
Бортницької станції аерації

Обсяги відведення стічних вод за
категоріями споживачів
(млн куб.м)

Населення

2014

2015

%
зміна

170.3

144.9

-15%

7.5

6.6

-11%

6.9

6.8

-1%

40.0

38.1

-5%

224.7

196.4

-13%

Державні бюджетні
установи
Місцеві бюджетні
установи
Інші споживачі

Загальний обсяг чистого доходу ПАТ «АК «Київводоканал» від реалізації
послуг з водопостачання та водовідведення становив 1.4 млрд грн, що на
44% більше, ніж у 2014 році.
Обсяг чистого доходу ПАТ «АК
«Київводоканал» від реалізації послуг
з водопостачання
(млн грн)

Обсяг чистого доходу ПАТ «АК
«Київводоканал» від реалізації послуг
з водовідведення
(млн грн)

+54%

+33%

753.1

2014

632.6
474.6

489.9

2015

2014

2015
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСТА КИЄВА У
2015 РОЦІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА:
Рівень фінансування міської цільової програми «Питна вода міста Києва на
2011–2020 роки» дав змогу реалізувати заплановані на 2015 рік завдання та
заходи програми в частині розвитку підземних водозаборів та системи
децентралізованого водопостачання.
Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011–2020 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог
чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною.
 Забезпечення
сталого
збалансованого
розвитку
децентралізованого питного водопостачання м. Києва.

систем

централізованого

і

 Підвищення рівня безпеки об'єктів водопостачання, а також раціональне використання,
збереження та охорона навколишнього природного середовища.
Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено капітальний ремонт 40 бюветних комплексів.
 Виконано роботи з будівництва комплексу споруд артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки-Північні та водопровідної магістралі на проспекті Петра
Григоренка у Дарницькому районі.
 Проведено будівництво групи артезіанських свердловин малої продуктивності, зокрема на
вулиці Січових Стрільців та проспекті Науки.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 9 754.8 тис. грн

 9 210.6 тис. грн

 94.4%
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Будівництво
Обсяги введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери в м. Києві в 2015
році продемонстрували позитивну динаміку в сегменті ДНЗ та лікарень, а
негативну – в будівництві житла та ЗНЗ.
Обсяги введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери:
Одиниці виміру

2014

2015

%
зміна

тис. м2 загальної площі

1 442

1 366

-5%

учнівських місць

720

304

-58%

Дошкільні навчальні заклади

місць

466

530

+14%

Лікарні

ліжок

15

71

+373%

Об'єкти

Житлові будівлі

Загальноосвітні навчальні заклади

У 2015 обсяг виконаних будівельних робіт у місті Києві зріс на 8% – до 11.7
мільярдів гривень, що становило 20% загальноукраїнського обсягу.
Обсяг виконаних будівельних робіт у м. Києві
(млн грн)
+8%

11 689

10 775

20%
обсягу будівельних
робіт, виконаних в
Україні в 2015 році

2014

2015

Об'єкти

2014

2015

% зміна

Будівлі

8 001

8 496

+6%

Житлові

4 321

5 260

+22%

Нежитлові

3 680

3 236

-12%

2 773

3 193

+15%

10 775

11 689

+8%

Інженерні споруди

У 2015 році у місті Києві
спостерігалася
позитивна
динаміка
будівництва
як
будівель, так й інженерних
споруд – темпи зростання
становили
+6%
та
+15%
відповідно. Лише у секторі
нежитлового
будівництва
обсяги
будівельних
робіт
знизилися на 12%.
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА:
Низькі обсяги фінансування міських цільових програм у 2015 році не дали
можливості реалізувати заходи щодо розвитку галузі житлового будівництва
столиці, зокрема будівництва житла для малозабезпечених громадян.
Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2013–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Формування взаємопов'язаних завдань та заходів, реалізація яких забезпечить вирішення
питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа.
 Підвищення рівня захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових
умов, та створення умов для реалізації їх конституційні права на отримання житла.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

 Реалізація заходів програми не відбувалася, оскільки відповідні видатки у програмах
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013, 2014, 2015 роки не були передбачені.
 Незважаючи на неодноразові звернення Департаменту будівництва та житлового
забезпечення, коштів міського бюджету на реалізацію програми не було виділено.
План:

Факт:

% виконання:

 47 673.8 тис. грн

 0.0 тис. грн

 0%

Програма розвитку соціального житла у місті Києві на 2010–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення механізму формування житлового фонду соціального призначення, визначення
і реалізація заходів як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі, які дадуть
змогу забезпечити фінансування та будівництво необхідного обсягу житлового фонду
соціального призначення.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Сформовано чергу на отримання соціального житла. Станом на 31.12.2015 на черзі
соціального житла перебуває 153 сім’ї.
 Сформовано та затверджено Реєстр жилих приміщень житлового фонду соціального
призначення, який включає 62 квартири загальною площею 2 745.30 кв. м.
 Сформовано за рахунок нового будівництва житловий фонд соціального призначення, який
складає 40% від загальної потреби в соціальному житлі.
 Опрацьовано механізм фінансування будівництва соціального житла на умовах
співфінансування з державного та місцевого бюджетів із розрахунку 50% – кошти
державного бюджету та 50% – кошти міського бюджету. Програмою економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік виділення коштів на будівництво соціального
житла не передбачено.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 312 070.0 тис. грн

 0.0 тис. грн

 0%
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Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010–2017 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Прискорення забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов
відповідно до законодавства, шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового
ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва
(придбання) доступного житла із залученням коштів населення.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями міста за програмою 70/30
заплановано здійснити погашення заборгованості за раніше виконані будівельні роботи на
вул. Милославській (будинок уведено в експлуатацію у 2014 році) та виконані інженерновишукувальні роботи на проспекті Голосіївському, а також виконані будівельні роботи на
вул. Теремківській.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 2 097 400 тис. грн

 2 270.9 тис. грн

 0.1%
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Транспорт
У 2015 році у м. Києві було перевезено 11.2 млн тон вантажів автомобільним,
водним та авіаційним транспортом, що на 10% менше ніж у 2014 році.
Вантажні перевезення у м. Києві
(тис. т)

7.3%

-10%
12 470
1 984

обсягу перевезень
вантажів відповідними
видами транспорту в
Україні за 2015 рік

11 207
2 210

- 1 263

10 486

8 997

Δ зміна

2014

2015

Водний та авіаційний1

Автомобільний

У 2015 році у м. Києві було перевезено 1.1 млрд пасажирів метрополітеном,
автомобільним, тролейбусним, трамвайним, а також водним та
авіатранспортом, що менше за показник 2014 року на 16%.
Перевезено пасажирів у м. Києві
(млн. осіб)

22.7%

-16%
1 297
5

398

1 086
11
112
163
314

504

486

161

-211

229

Δ зміна

2014
Водний та

авіаційний1

Трамвайний

кількості пасажирів,
перевезених
відповідними видами
транспорту в Україні
в 2015 році

2015
Тролейбусний

Автомобільний

Метрополітен

– Абсолютні значення за окремими видами транспорту конфіденційні відповідно до Закону України «Про державну
статистику».
1

Кількість ДТП у м. Києві зменшилась на 3%, при цьому кількість потерпілих у
ДТП зросла до 2 675 осіб, що спричинило зростання відношення кількості
потерпілих до кількості ДТП з 0.054 до 0.069.
Кількість потерпілих у ДТП у м. Києві
(осіб)

Кількість ДТП у м. Києві
(одиниць)
-3%

х
39 814

38 810

0.054

Коефіцієнт
потерпілості у
ДТП

2 675
132

2 141
191

Загинуло

0.069

1 950

2 543

2014

2015

Поранено

2014

2015

Зношеність транспорту м. Києва у 2015 році зросла за усіма видами
транспорту, крім трамвайного.
Зношеність
за видами
транспорту
(%)

2014

21

2015

26

Тролейбусний

59

72

84

89

89

39

Автомобільний

Метрополітен

Трамвайний
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ:
На зміну Програмі розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до
2015 року було затверджено нову Концепцію розвитку єдиного
паркувального простору в м. Києві.

Програма розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року
Відповідальний
виконавець:

КП «Київтранспарксервіс»

Мета програми:

 Розвиток паркувального простору міста.
 Забезпечення зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста.
 Поліпшення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування.
 Введення нових інноваційних технологій при наданні послуг з паркування.
 Підвищення рівня надання послуг з паркування.
 Створення організаційних і економічних умов для розвитку паркування, що забезпечить
значний внесок у соціально-економічний розвиток міста, шляхом збільшення дохідної
частини бюджету Києва за рахунок податкових надходжень, припливу інвестицій,
збільшення кількості робочих місць.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

На зміну Програмі розвитку єдиного паркувального простору 22 січня 2015 року відповідно до
Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року було затверджено нову Концепцію розвитку
паркувального простору в місті Києві, метою якої є зокрема:
 обґрунтоване та гнучке встановлення тарифів за паркування з метою здійснення
рентабельної діяльності та регулювання завантаження окремих вулично-дорожніх мереж;
 забезпечення прозорості розрахунків через виключення людського фактору, а саме:
відмова від готівкових розрахунків з інспекторами КП «Київтранспарксервіс»;
 підвищення зручності користування послугами паркування для громадян та організацій у
частині сплати та обліку витрат на паркування;
 збільшення надходжень коштів до міського бюджету через підвищення дисципліни зі
сплати послуг через введення простого дієвого автоматичного процесу контролю за
сплатою;
 послідовне, поетапне, стадійне (протягом 5 років) збільшення зусиллями КП
«Київтранспарксервіс», кількості місць для паркування на майданчиках для денного та
нічного паркування з існуючих 25 000 до приблизно 125 тис. паркомісць на кінець 2020 року
у м. Києві щорічно в обсягах близько до 20 тис. паркомісць на рік;
 використання майданчиків для паркування транспортних засобів з максимальною
ефективністю за рахунок раціональної організації та введення інноваційних технологій;
 зниження рівня забруднення повітря транспортними засобами, сприяння розвитку
транспорту з нульовим викидом – велосипеди, електромобілі тощо.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 0 тис. грн

 0 тис. грн

 0%

Примітка: виконання заходів Концепції передбачається насамперед за кошти інвесторів та суб'єктів господарювання,
зацікавлених у реалізації відповідних заходів, реалізація цієї Концепції не передбачає залучення бюджетних коштів. Обсяги
фінансування заходів Концепції уточнюються та визначаються щорічно відповідно до прийнятих інвестиційних пропозицій,
програм, а також пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.
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Охорона здоров'я
На кінець 2015 року в м. Києві функціонувало 159 закладів охорони здоров’я,
з них 116 – у підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу КМР (КМДА).
закладів охорони
здоров’я у
підпорядкуванні
Департаменту охорони
здоров’я виконавчого
органу КМР (КМДА)

116

43

159
закладів
охорони здоров’я
у 2015 році

заклади охорони здоров’я
у підпорядкуванні
районних управлінь
охорони здоров'я
м. Києва

У 2015 році кількість лікарняних ліжок зменшилася з 29.7 до 29.3 тисяч, що
призвело до зростання навантаження на них – відношення кількості ліжок до
кількості населення знизилося на 2% у порівнянні з 2014 роком.
Кількість лікарняних ліжок у м. Києві
(тисяч)

Кількість ліжок на 10 000 населення
(одиниць)

-1.3%

-1.9%

29.7

29.3

104.0

102.0

2014

2015

2014

2015

У 2015 році кількість лікарів усіх спеціальностей (крім стоматологів) не
змінилась порівняно з 2014 роком, при цьому кількість середнього
медичного персоналу скоротилася на 1.3% – до 31.5 тисячі осіб.
Медичні кадри міста Києва
(тисяч осіб)

2014

2015

-1.3%

0%

31.9
23.9

23.9

Лікарі (крім стоматологів)

31.5

Середній медичний персонал

У 2015 році кількість бригад у денний та нічний час була збільшена до 195 та
115 одиниць відповідно, що позитивно вплинуло на питому вагу вчасних
доїздів, яка зросла до 93%.
Кількість бригад екстреної медичної допомоги
(одиниць)
2014
2015
+28%

Питома вага вчасних доїздів за викликом
(протягом 10 хв)
(%)

+16%

152

195

Денний час

99

86%

93%

2014

2015

115

Нічний час
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:
У 2015 році в м. Києві здійснювалася реалізація заходів та завдань п'яти
міських цільових програм, які спрямовані на поліпшення стану здоров'я
жителів столиці, стимулювання спортивної активності, підготовку та
підвищення професійної кваліфікації медичних працівників.
Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Досягнення максимально можливого рівня здоров'я всіх жителів м. Києва незалежно від їх
віку, статі, соціального статусу.
 Зміцнення і охорона здоров'я киян протягом усього їх життя.
 Зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних основними хворобами,
травмами та інвалідністю.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Програма реалізувалася за різними напрямками:
– «репродуктивне здоров’я населення»;
– «охорона дитинства»;
– «боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини»;
– «профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань»;
– «нефрологія і замісна ниркова терапія»;
– «впровадження інших сучасних технологій»;
– «розвиток донорства крові та її компонентів»;
– «кращі можливості для інвалідів та інших незахищених верств»;
– «розвиток паліативної та хоспісної допомоги»;
– «зменшення поширеності інфекційних хвороб»;
– «боротьба із захворюванням на туберкульоз та його профілактика»;
– «ендокринні захворювання»;
– «боротьба з онкологічними захворюваннями».
 Розподілено лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму 70 349.4 тис.
грн, що становить 31.2% очікуваного обсягу постачання.
 Проводилися заходи з капітального ремонту 41 об'єкта охорони здоров’я столиці та
підготовки 80 об'єктів до зимового періоду.
 Проводилися заходи з надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю,
закупівлі ендопротезів, лікування хворих на гемофілію, розвитку донорства крові та її
компонентів.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

86

План:

Факт:

% виконання:

 593 559.5 тис. грн

 452 924.2 тис. грн

 76.3%
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Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Реалізація одного з найважливіших завдань у соціальній сфері захисту дітей – права на
оздоровлення та відпочинок.
 Створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей.
 Підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей м. Києва.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено заходи із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
 На оздоровлення та відпочинок направлено 5 799 дітей пільгових категорій.
 Організовано відпочинок 5 176 дітей у 72 дитячих таборах відпочинку з денним
перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.
 Залучено близько 132 млн грн коштів підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, благодійних фондів та громадських організацій для фінансування заходів з
оздоровлення та відпочинку дітей столиці.
 Проведено заходи з підтримки позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
«Зміна» (Київська область, с. Пилиповичі).

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 196 550.6 тис. грн

 193 189.1 тис. грн

 98.3%

Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва
на 2013–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення необхідних умов для стабільного кадрового забезпечення, підвищення рівня
укомплектованості лікарями та молодшими медичними спеціалістами.
 Підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників комунальних закладів
охорони здоров'я, що сприятиме забезпеченню медичних закладів міста лікарями,
поліпшенню стану здоров'я населення, підготовка лікарів та середнього медичного
персоналу для задоволення потреб у них усієї мережі охорони здоров'я.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Встановлено та виплачено працівникам амбулаторно-поліклінічних та лікувальнопрофілактичних закладів муніципальну надбавку (надбавки за інтенсивність та
напруженість) до посадового окладу гарантовано на рівні 20% (з наступним щорічним
підвищенням на 5%).
 Встановлено та виплачено працівникам швидкої медичної допомоги та відділень
паліативної (хоспіс) допомоги надбавку на рівні 50%.
 Почесними грамотами та подяками відзначено 80 працівників закладів охорони здоров’я,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
 У 2015 році Департаменту охорони здоров’я було виділено одну однокімнатну квартиру.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 420 626.1 тис. грн

 321 421.9 тис. грн

 76.4%
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Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста
Києва на 2011–2017 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для забезпечення закладів охорони здоров’я, заснованих на комунальній
власності територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими медичними
кадрами, насамперед закладів первинної медико-санітарної допомоги.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Станом на грудень 2015 року 38 студентів Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця продовжує навчатися за рахунок коштів програми.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

 Станом на грудень 2015 року 15 лікарів-інтернів навчається на денній формі навчання в
інтернатурі за спеціальностями «Педіатрія» та «Загальна практика – сімейна медицина».
План:

Факт:

% виконання:

 1 996.8 тис. грн

 913.6 тис. грн

 45.8%

Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: 2011–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту.
 Удосконалення управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту.
 Забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту всім жителям столиці.
 Створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено 228 змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту як міського, так і
міжнародного рівня, в яких взяли участь 46 572 спортсмени.
 Проведено 131 навчально-тренувальні збори збірних команд міста з видів спорту з
підготовки до всеукраїнських змагань, в яких взяли участь 1 296 спортсменів.
 Проведено 50 фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру, в яких взяло участь
понад 36 тис. осіб, зокрема Олімпійський день, Пробіг під каштанами, Київський
півмарафон та марафон.
 Проведено спортивні змагання: Kiev Triathlon Cup, велогонка Race Horizon Park, Ukraine
Nation Cup.
 На баланс центру «Інваспорт» передано нежитлове приміщення за адресою: вул. Верхній
Вал, 42А, де на теперішній час проводиться капітальний ремонт приміщення.
 У 2015 році було проведено 41 міський захід, в якому взяло участь 730 спортсменівінвалідів, проведено 54 навчально-тренувальних збори, в яких взяло участь 604 осіб.
 Проведено капітальний ремонт спортивних об'єктів, зокрема футбольного майданчика (20м
х 40м) із облаштуванням штучного покриття та системи освітлення двох футбольних полів
ДЮСШ «Атлет», фасаду приміщень КДЮСШ «Ринг» з кікбоксингу, спортивного майданчика
КДЮСШ «Чемпіон», очисних споруд, котельні та мережі опалення Позаміського дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», розроблено технічне завдання проектної
документації для реконструкції стадіону «Русанівець».
 Виплачено винагороди 87 переможцям та призерам Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи з олімпійських та неолімпійських видів
спорту та їх тренерів. У 2015 році виплачено 40 стипендій видатним спортсменам та 20
стипендій видатним спортсменам-інвалідам.
 Проведено заходи для збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У 2015 році в
м. Києві працювало 90 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з яких 64 – дитячо-юнацьких
спортивні школи (ДЮСШ) та 26 – спеціалізованих.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

88

План:

Факт:

% виконання:

 212 351.4 тис. грн

 196 854.3 тис. грн

 92.7%

5.5 Соціальний захист та
безпека
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Соціальний захист та безпека
У 2015 році кількість пенсіонерів м. Києва зросла до 791 тисяч, в той час як
місячний фонд на виплату пенсій та соціальної допомоги зріс до 1 814 млн грн.
Чисельність пенсіонерів м. Києва на
кінець року
(тис. осіб)

Місячний фонд на виплату пенсій та
соціальної допомоги в м. Києві
(млн грн)
+0.1%

+0.8%

785

791

1 813

1 814

2014

2015

2014

2015

Категорії пенсіонерів міста Києва, осіб:

2014

2015

% зміна

606 321

609 996

1%

по інвалідності

70 711

70 802

0%

Міністерства оборони України

32 295

32 057

-1%

у разі втрати годувальника

24 056

24 994

4%

Міністерства внутрішніх справ України

20 221

21 016

4%

за вислугою років

12 069

12 738

6%

інші відомства

6 728

6 946

3%

Служби безпеки України

6 180

6 206

0%

отримують соціальні пенсії

5 853

5 594

-4%

231

237

3%

за віком

довічне грошове утримання суддів

На кінець 2015 року 147 тисяч киян отримували державну допомогу, основна
частка якої була спрямована на підтримку сімей з дітьми.
2%

Кількість отримувачів державної
допомоги у м. Києві
(тис. осіб)

1%

допомога сім'ям
з дітьми

12%

+8%

136

147
тис. осіб

147

85%

2014

допомога інвалідам
з дитинства та
дітям-інвалідам
допомога
малозабезпеченим
сім'ям
інші

2015

У 2015 році продовжувалася робота з видачі громадянам карток киянина. У той
же час у зв'язку з проведенням АТО надано матеріальну допомогу киянам –
учасникам АТО на суму понад 100 млн грн.
Чисельність учасників проекту
«Картка киянина»
(тис. осіб)
Загальна кількість осіб, що є власниками картки
киянина станом на 31.12.2015

у т.ч. кількість осіб, що отримали картку
киянина у 2015 році

Допомога киянам – учасникам АТО
(млн грн)

616

168.6

Одноразова адресна соціальна матеріальна
допомога з нагоди відзначення визначних дат

48.0

Матеріальна допомога киянам – учасникам АТО
та членам їх сімей

36.5

Адресна допомога на оплату послуг ЖКГ
учасникам АТО та членам їх сімей

21.8
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За 2015 рік фінансування коштів на пільги за рахунок субвенції з Державного
бюджету зросло на 13% порівняно з попереднім періодом.
Фінансування коштів пільги за рахунок субвенції з Державного бюджету
(млн грн)
2014

2015

% зміна

584.3

673.2

13%

Житлово-комунальні послуги

350.6

429.1

18%

Компенсаційні виплати підприємствам-перевізникам за
пільговий проїзд окремих категорій громадян

199.9

169.4

-18%

30.2

72.7

58%

3.1

1.9

-66%

Придбання твердого палива та скрапленого газу

0.06

0.08

26%

Компенсація за комунальні послуги відповідно до Гірничого
закону України

0.09

0.05

-77%

Загальна профінансована сума пільгових коштів, з них на:

Послуги зв'язку
Проїзд один раз на рік громадянами, які постраждали
внаслідок ЧАЕС

У 2015 році кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, зросла до 2 398 осіб. У той же час загальна чисельність дітей,
усиновлених у 2015 році як громадянами України, так і іноземцями,
становила 212 осіб.

Чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на кінець року
Чисельність дітей, усиновлених протягом року, з них:
громадянами України

2014

2015

Абсолютна
зміна

2 384

2 398

14

160

212

52

146

196

50

з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування

76

92

16

з числа дітей, які проживають з одним з батьків

70

104

34

14

16

2

з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування

9

13

4

з числа дітей, які проживають з одним з батьків

5

3

-2

іноземними громадянами

У 2015 році криміногенна ситуація м. Києва погіршилась, про що свідчить
зростання кількості виявлених злочинів на 18%. При цьому кількість
виявлених осіб, що вчинили злочини, зросла на 3%.
Кількість виявлених злочинів
(одиниць)
+18%

92

Кількість засуджених
(осіб)

+3%

-4%

66 059

5 682

5 867

4 374

4 190

2015

2014

2015

2014

2015

55 806

2014

Кількість виявлених осіб,
які вчинили злочини
(осіб)
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ
НАСЕЛЕННЯ:
Належний рівень фінансування міських цільових програм, що впливають на
ситуацію у галузі соціального захисту та безпеки населення столиці, сприяв
успішній реалізації основних завдань програм у 2015 році.
Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через
посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо
соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування.
 Вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового
характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки
незаможним верствам населення.
 Забезпечення соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими
фізичними можливостями.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Надано одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу 366 135 особам окремих
категорій соціально незахищених верств населення.
 Надано матеріальну допомогу:
– Киянам – учасникам АТО та членам сімей загиблих киян – учасників АТО – 14 781 особі;
– на поховання киян – учасників бойових дій АТО.
 Надано комплексну соціально-психологічну допомогу киянам – учасникам АТО, членам їх
сімей та членам сімей загиблих киян – учасників АТО.
 Сприяння у забезпеченні інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію,
протезами, засобами пересування, реабілітації, засобами особистої гігієни та складного
пересування, в тому числі першочергового протезування киян, інвалідність яких пов’язана з
участю в АТО.
 Забезпечено оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – придбано 330 санаторно-курортних
путівок.
 Надано матеріальну допомогу 15 547 особам з малозабезпечених верств населення, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
 Проведено заходи із забезпечення безплатним харчуванням та продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва.
 Надано безкоштовну правову допомогу:
– первинну – 13 304 особам;
– вторинну з представленням інтересів у судах різних інстанцій – 166 особам.
 Забезпечено компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським
пасажирським транспортом, а також придбання комплексних проїзних квитків у
метрополітені для учасників АТО.
 Забезпечено надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту,
створеними за рішенням місцевих органів влади.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 682 267.4 тис. грн

 633 399.9 тис. грн

 92.8%
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Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м. Києві
«Безпечна столиця» на 2012–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
– Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

Мета програми:

 Забезпечення ефективної реалізації державної політики на пріоритетному напрямку
розвитку держави, а саме у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь,
а також налагодження дієвої співпраці з правоохоронними органами, органами державної
влади та місцевого самоврядування.
 Сприяння стабільному соціально-економічному розвитку, поліпшенню інвестиційного
клімату міста.
 Створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної
нетерпимості до злочинів.
 Підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення м. Києва, гостей
столиці, туристів.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 ГУНП у м. Києві придбано транспорту на загальну суму 10 674.8 тис. грн, придбано пальномастильні матеріали на суму 4 798.9 тис. грн, для належного функціонування кінологічного
центру столичної поліції, придбано: кормів, ветеринарних препаратів, амуніції для
службових собак на загальну суму 115 тис. грн.
 Розроблено, випущено з друку 15 тис. примірників довідника-порадника столичних
правоохоронців «Як не стати жертвою злочинів». Довідник розповсюджено серед
пересічних громадян столиці та в навчальних закладах за допомогою дільничних офіцерів
поліції з метою проведення превентивно-роз'яснювальної роботи.
 Виготовлено 92 тис. візитних карток дільничних інспекторів поліції для їх розповсюдження
серед громадян на території обслуговування.
 Унаслідок ефективної роботи підрозділів Головного управління Національної поліції в м.
Києві встановлено осіб, які вчинили 15 609 кримінальних правопорушень.
 Розшукано 858 осіб, які переховуються від слідства та суду.
 Зареєстровано 513 кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом зброї,
боєприпасів та вибухових речовин.
 Членами формування по охороні громадського порядку разом з працівниками поліції
затримано за підозрою вчинення злочину – 792 особи, за адміністративні правопорушення
– 3 671 особу.
 Члени формування забезпечили правопорядок на 2 077 масових заходах.
 Проведено 8 загальноміських профілактичних заходів, зокрема під умовною назвою
«Канікули» (тричі), «Діти вулиці», «Урок» та 394 спільні рейди зі службою у справах дітей.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

94

План:

Факт:

% виконання:

 43 500.0 тис. грн

 43 480.0 тис. грн

 99.9%
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Міська цільова програма «Діти столиці» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації
бездоглядних та безпритульних дітей.
 Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
 Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено ряд навчальних заходів із опанування нових підходів у роботі з дітьми
(застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та
спеціалістів закладів соціального захисту дітей.
 Проведено заходи з роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 Проведено рейди «Діти вулиці», Всеукраїнський рейд «Урок» з метою забезпечення
своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей.
 Надано низку додаткових соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих
обставинах, установами, створеними за рішеннями місцевих органів влади.
 Проведено комплекс заходів «Ні» – шкідливим звичкам».
 Організовано серію загальноміських заходів серед дітей та підлітків «Даруємо радість
дітям».
 Оплачено працю патронатних сімей та утримання в них дітей віком від 0 до 18 років, які
залишилися без піклування батьків, та дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
 Проведено заходи до Дня усиновлення.
 Надано соціальні послуги щодо соціально-психологічної допомоги сім'ям, які взяли на
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Проведено ремонт, оздоблення та облаштування низки дитячих будинків сімейного типу.
 Запроваджено надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам
сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем.
 Проведено ряд заходів із оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають на обліку в Службі у
справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 6 917.5 тис. грн

 6 606.7 тис. грн

 95.5%
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Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)1

Мета програми:

 Поширення і розвиток соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської
ради, районними державними у місті Києві адміністраціями і громадою через громадські й
благодійні організації жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських
переслідувань, дітей війни м. Києва.
 Забезпечення надання соціальних послуг громадськими організаціями, Київським міським
Центром роботи з жінками, Притулком для жінок, які зазнали насильства в сім'ї.
 Здійснення найважливіших соціальних заходів в умовах удосконалення організації
управління районами м. Києва.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Надано фінансову підтримку на оплату комунальних послуг, оренду приміщення та на
статутні завдання 132 громадським організаціям інвалідів, ветеранів, жінок. Середній
розмір допомоги на 1 організацію – 95.5 тис. грн.
 Надано соціальні послуги, потребу в яких мали 812.1 тисяч осіб та проведено
загальноміські соціальні заходи громадськими організаціями соціальної спрямованості, що
охопили 5 тисяч осіб.
 Забезпечено надання послуг установами та закладами, створеними місцевими органами
влади. Кількість користувачів послуг у 2015 році склала 110.3 тис. осіб.
 Проведено 4 загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, що
охопили 124.3 тисячі осіб.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
1–

План:

Факт:

% виконання:

 23 372.2 тис. грн

 21 260.4 тис. грн

 91.0%

У 2015 році було проведено реорганізацію Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, а його функції передано
до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
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Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ)
У 2015 році кількість місць у ДНЗ міста Києва зросла на 1.2%, при цьому
кількість дітей у ДНЗ зросла на 0.2%. Така динаміка призвела до зменшення
завантаженості ДНЗ м. Києва з 127% у 2014 році до 124% у 2015.
Кількість ДНЗ у м. Києві
(одиниць)

Кількість місць у ДНЗ м. Києва
(одиниць)

+3

+1.2%

6011

6041

2014

2015

87 953

89 038

2014

2015

2

– З урахуванням приватних працюючих дошкільних навчальних закладів.
2 – Не враховані місця у дошкільних закладах, що не працювали протягом року або більше з будь-якої причини.
1

Кількість дітей у ДНЗ м. Києва
(осіб)

Рівень завантаженості ДНЗ м. Києва
(%)

+0.2%

-3 п.п.

110 044

110 220

127

124

2014

2015

2014

2015

Загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ)
Кількість ЗНЗ у м. Києві у 2015 році скоротилася на 2% у зв'язку з
реорганізацією шкіл-дитячих садків у ДНЗ та створенням навчально-виховних
комплексів. При цьому у столиці зросла кількість учнів та знизилася кількість
вчителів, що призвело до зростання навантаження вчителів до рівня 12 учнів
на одного вчителя.
Кількість ЗНЗ у м. Києві
(одиниць)

Кількість учнів та вчителів у ЗНЗ м. Києва
(тис. осіб)
11.3

-2%

12.0

266.1

254.5
510

500
22.5

2014
Кількість учнів
2014

2015

x

22.3

2015
Кількість вчителів

- кількість учнів на одного вчителя
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Професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ)
У 2015 році у м. Києві зменшилася кількість професійно-технічних
навчальних закладів до 25, при цьому зросло навантаження педагогічних
працівників ПТНЗ до значення 8.6 учнів на одного педагога.
Динаміка вступу та випуску учнів ПТНЗ
(тис. осіб)

29

25

9.7

8.3

Кількість учнів та педагогічних
працівників у ПТНЗ
(тис. осіб)
7.0

8.6

16.9

9.1

16.1

7.2
2.4

x

1.9

2014

2015

2014

Прийнято учнів

Випущено фахівців

Кількість учнів

- кількість ПТНЗ у місті Києві

x

2015
Кількість педагогів

- Кількість учнів на одного педагога у ПТНЗ

Вищі навчальні заклади (ВНЗ)
У 2015 році у м. Києві зменшилася кількість вищих навчальних закладів до
101, а кількість студентів зменшилася до 386 тис. осіб. Кількість аспірантів у
2015 році становила 11 110 осіб, а докторантів – 797 осіб.
Кількість студентів у ВНЗ м. Києва
(тис. осіб)

+5%

107

411

Кількість аспірантів та докторантів у
ВНЗ м. Києва
(осіб)

101

386

10 568

11 110

-3%

822

2014
x

- кількість ВНЗ у місті Києві

100

2015

Аспіранти

797

Докторанти
2014

2015
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ:
Належний рівень фінансування міських цільових програм, що впливають на
ситуацію у галузі освіти в м. Києві, сприяв реалізації запланованих заходів
програм у 2015 році.
Програма «Освіта Києва. 2011–2015 рр.»
Відповідальний
виконавець:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти м. Києва для
задоволення соціально-економічних і духовних запитів суспільства й особистості.
 Створення умов для рівного доступу до високоякісної освіти.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Здійснено заходи зі збереження наявної мережі дошкільних навчальних та забезпечення
харчування дітей дошкільного віку відповідно до норм, визначених чинним законодавством.
 Забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 107 904 учнів 1–4-х класів, а також 4 776
вихованців шкіл-інтернатів і дитячих будинків, 1 216 учнів із числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та інших. Проведено термосанацію, ремонт
спортивних приміщень та інші ремонтні роботи в ряді навчальних закладів Києва.
 Здійснено ряд заходів зі збереження та розвитку мережі загальноосвітніх навчальних
закладів та позашкільних навчальних закладів та підтримки їх функціонування.
 Реалізовано заходи зі збереження наявної мережі шкільних спортивних гуртків, секцій.
 Забезпечено відкриття 72 дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі
навчальних закладів міста для 5 176 дітей, які залишаються на канікулах в місті.
 Створено та реорганізовано навчально-виробничі
професійно-технічних навчальних закладів.

майстерні,

лабораторії

у

ряді

 Забезпечено підготовку кадрів на базі Київського університету імені Бориса Грінченка. У
2015 році підготовлено та пройшло атестацію 1 633 студенти різних форм навчання.
 Здійснено оплату стимулюючих надбавок деяким категоріям працівників освіти міста Києва,
відзначено нагородами різних рівнів 788 педагогічних працівників.
 Бюджетом міста на 2015 рік передбачено 8.9 млн грн на придбання комп’ютерної техніки
для ЗНЗ. Продовжено безоплатне підключення шкіл до Інтернету за технологією Wi-Fi.
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:
 6 568 564.2 тис. грн

Факт:

% виконання:

 6 284 338.6 тис. грн

 95.7%

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
– Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

Мета програми:

 Підвищення загального рівня правової культури.
 Вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного
рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Забезпечено систематичне інформування населення у ЗМІ, зокрема про правову політику
держави, стан правопорядку, зміни в законодавстві. Здійснено низку заходів із створення
навчальних теле-, радіопередач з інформацією про права, свободи, обов’язки громадян.
Залучено до участі в цих провідних фахівців у галузі права.
 Забезпечено роботу правових лекторіїв із залученням фахівців-практиків у галузі права для
молоді міста.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:
 70.0 тис. грн

Факт:

% виконання:

 50.0 тис. грн

 71.4%
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Туризм
У 2015 році спостерігалося зростання туристичних потоків до м. Києва на
16%, при цьому підвищилася кількість як іноземних, так і внутрішніх туристів.
Туристичні потоки до міста Києва
(млн осіб)

Динаміка кількості іноземних туристів
(млн осіб)
+15%

+16%

1.1

2014

2015

Динаміка кількості внутрішніх туристів
(млн осіб)

1.8

1.5

0.9

+17%

2014

2015

0.6

0.7

2014

2015

За даними Управління туризму виконавчого органу КМР (КМДА), найбільша
кількість іноземних туристів прибуває у столицю з Росії, Ізраїлю, Білорусі,
США та Німеччини.
ТОП-5 країн світу за кількістю іноземних туристів у м. Києві
(тис. осіб)
Кількість
туристів
2015

166

114

81

76

68

2014

188

79

87

57

57

Кількість місць у колективних засобах розміщування (КЗР1) м. Києва у 2015 році
знизилася на 8% – до 25.3 тис. місць. При цьому, на низькому рівні знаходиться
показник завантаження номерного фонду, який у 2015 році склав 27%.
Кількість місць в КЗР міста Києва
(тис. одиниць)
-8%

Середньорічне завантаження
номерного фонду2
(%)

27.5

25.3

26%

27%

2014

2015

2014

2015

– Засоби розміщування, в яких надається місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, у яких число місць повинно перевищувати
певний мінімум для груп осіб, більших ніж одна сім'я, а всі місця підлягають єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін.
2 – Дані щодо середньорічного завантаження номерного фонду готелів та аналогічних засобів розміщування.
1
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ:
Системне виконання заходів програми розвитку туризму у місті Києві у 2015
році сприяли зростанню обсягів туристичних потоків до столиці та
збільшенню надходжень до бюджету.

Міська цільова програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року
Відповідальний
виконавець:

Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)1

Мета програми:

 Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки за рахунок
податкових і валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення туристичних потоків
до м. Києва, а також створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей міста.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Спільно з КНТЕУ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ проведено
маркетингове дослідження потоків туристів в аеропортах «Бориспіль», «Київ», на
центральному залізничному вокзалі, готелях, біля об'єктів туристичного показу.
 Організовано 7 прес-турів для представників ЗМІ та туристичних операторів зі Словаччини,
Туреччини, Грузії, Китаю, Ізраїлю, Німеччини та Австрії з метою популяризації туристичного
потенціалу міста Києва.
 Проведено обстеження об'єктів туристичного орієнтування та забезпечено роботу з
діючими туристично-інформаційними центрами (16 ТІЦів).
 Проведено стратегічну сесію «Київ – як глобальне місто».
 Проведено фотоконкурс «Все починається в Києві».
 Проведено конференції на теми «Стратегія розвитку туризму у м. Києві» та «Співпраця з
глобальними брендами, або як залучити міжнародного туриста».
 Проведено низку заходів з популяризації туристичного потенціалу м. Києва в рамках
відзначення Дня Європи, Всесвітнього дня туризму та з нагоди святкування Дня Києва.
 Взято участь у низці національних та міжнародних фестивалів, виставок, форумів та
семінарів, на яких було презентовано туристичні можливості столиці.
 Створено сервіс «Мобільний гід» по туристичних маршрутах міста Києва.
 Модернізовано Київський туристичний портал.
 Організовано оглядову екскурсію для 40 школярів з міста Новоайдар центром столиці з
відвідуванням КП «Водно-інформаційний центр» («Музею води») та врученням сувенірної
продукції.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
1–

План:

Факт:

% виконання:

 13 046.0 тис. грн

 2 286.0 тис. грн

 17.5%

У першому півріччі 2015 року було проведено реорганізацію Управління туризму шляхом його приєднання до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу КМР (КМДА).
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Культура
Кількість театрів у столиці у 2015 році знизилася до 23, при цьому кількість
відвідувань зросла на 11% – до 1 325 тисяч відвідувань.
Кількість театрів у місті Києві
(одиниць)

Кількість відвідувань театрів
(тис. відвідувань)
+11%

-1

24

23

1 190

1 325

2014

2015

2014

2015

У 2015 році кількість комунальних концертних організацій у м. Києві не
змінилася, при цьому кількість проведених ними концертів зросла на 68%.
Кількість комунальних концертних
організацій у місті Києві
(одиниць)

Кількість концертів, проведених
комунальними концертними
організаціями
(одиниць)

+0

6

+68%

6

454
271

2014

2015

2014

2015

У 2015 році при незмінній кількості музеїв комунальної власності у м. Києві,
кількість відвідувачів цих музеїв зменшилася на 10% – до 714 тисяч осіб.
Кількість музеїв комунальної
власності у місті Києві
(одиниць)

Кількість відвідувачів музеїв
комунальної власності м. Києва
(тис. осіб)

+0

-10%

13

13

789

714

2014

2015

2014

2015
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У 2015 році при незмінній кількості суб'єктів, які здійснюють публічний показ
фільмів, кількість глядачів на сеансах у кінотеатрах Києва знизилася на 10%.
Кількість демонстраторів фільмів
у місті Києві
(одиниць)

Кількість глядачів на сеансах
(тис. осіб)

+0

-10%

16

16

1 079

968

2014

2015

2014

2015

Незважаючи на незначне зростання кількості видань у столиці в 2015 році, їх
тираж знизився на 28% – до 14 410 тис. примірників.
Кількість видань у місті Києві
(друкованих одиниць)

#

Тираж видань
(тис. примірників)

+3%

-28%

6 552

6 381

20 149
14 410

2014

2015

2014

2015

Кількість газет у місті Києві в 2015 році зросла до 381 друкованої одиниці,
при цьому їх середній тираж знизився на 9% – до 16 303 тис. примірників.
Кількість газет у місті Києві
(друкованих одиниць)

#

Середній разовий тираж газет
(тис. примірників)

+2%

108

-9%

372

381

17 860

16 303

2014

2015

2014

2015
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ:
У 2015 році належні обсяги фінансування міських цільових програм, що
впливають на ситуацію у галузі культури столиці, сприяли реалізації
запланованих заходів відповідних програм.
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво» на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Збереження національно-культурної спадщини.
 Зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці.
 Відродження духовних традицій.
 Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і
широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань.
 Сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний
простір.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено роботу з підтримки функціонування закладів культури столиці, зокрема театрів,
філармоній, музичних колективів та ансамблів, бібліотек, музеїв, будинків культури, а також
інших культурно-освітніх закладів столиці.
 Забезпечено підтримку в організації більше ніж 3 000 культурно-мистецьких заходів у
місті Києві.
 Вперше за роки незалежності Департамент культури знайшов мецената для завершення
реконструкції будівель Київського академічного драматичного театру на Подолі. Орієнтовна
вартість робіт – понад 150 млн грн.
 Реорганізовано Театр пластичної драми шляхом приєднання до Експериментального
театру «Золоті ворота».
 Продовжено співпрацю з культурними місіями іноземних держав в Україні: спільно з
посольством Італії започатковано фестиваль італійського музичного бароко «Italia Festival
Barocco», проведено щорічну «Французьку весну» з Французьким культурним центром.
 Приділено увагу збільшенню кількості платних концертів, у той же час проводилась активна
благодійна діяльність, зокрема концерти для малозахищених верств населення, ветеранів
Другої світової війни, інвалідів, воїнів АТО тощо.
 За підтримки КМДА та Департаменту культури проведено ряд фестивалів, зокрема:
– Міжнародний фестиваль ромської культури «Амала»;
– XVI Міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння»;
– Міжнародний фестиваль «O-FEST»;
– Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва «КМАТОБ-FEST».
 Здійснено на партнерських засадах підтримку низки мистецьких проектів, серед яких:
– Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГогольFest»;
– творчі проекти PinchukArtCentr,;
– концерти у рамках Міжнародного проекту «Елітні вечори камерної музики Євгенії
Басалаєвої»;
– Kiev Fashion Park;
– проект «Новий рік на Софії» з ГО «Столичні ініціативи» та ГО «Країна мрій».
 Проведено ряд заходів з популяризації образотворчого мистецтва.
 Проведено спільно з творчими спілками столиці щорічне вручення Мистецької премії
«Київ» та Театральної премії «Київська пектораль». Здійснено підтримку видатних діячів
української культури і мистецтва шляхом виплати щорічних та довічних стипендій.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 730 817.8 тис. грн

 738 057.7 тис. грн

 101.0%
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Міська цільова програма «Київ: державно-церковні відносини на 2012–2015 роки»
Відповідальний
виконавець:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов для забезпечення конституційного права мешканців столиці на свободу
світогляду і віросповідання.
 Остаточне подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР
щодо релігії.
 Забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів
релігійних організацій, подальшого процесу їх морально-політичної реабілітації.
 Поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Організаційне та методичне сприяння релігійним організаціям різних конфесій в межах,
дозволених законодавством України у вирішенні їх статутних завдань.
 Заходи з поширення соціальної реклами в столиці, спрямованої на піднесення та
зміцнення духовно-моральних цінностей суспільства.
 Забезпечено проведення святкування релігійних свят, зокрема:
– «Країна мрій Різдвяна» на Софійській площі;
– Всеукраїнський фестиваль писанок 2015 та Великодній ярмарок на Софійській площі;
– Концерт духовної музики у виконанні ансамблю солістів «Благовість»;
– Заходи до Дня хрещення Київської Русі-України.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 267.8 тис. грн

 252.8 тис. грн

 94.4%

Міська цільова програма «Київ етнічний» на 2012–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної
та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних
меншин і проживають у м. Києві.
 Підтримка українців, які проживають за межами України.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Організовано та проведено ряд заходів культурного спрямування, зокрема:
– міжнародне національне свято «Навруз»;
– міжнародну конференцію «Будуємо нову європейську країну разом»;
– благодійну акцію на підтримку національної єдності України та воїнів-патріотів за участю
кращих колективів етнічних громад та митців української естради;
– заходи у рамках Міжнародного дня рідної мови.
 Надано сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин,
сприяння у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин на задоволення
освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державної мови.
 Проведено низку заходів, приурочених до 74-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру та
увічнення пам’яті жертв нацизму.
 Проведено Фестиваль національно-культурних громад столиці «Етнічний віночок» до Дня
Києва у форматі благодійної акції «Допоможемо бійцю, підтримаємо воїна».
 Проведено культурно-мистецький захід «Ромська гордість» з презентацією інтернет-радіо
«Chiriklо».

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 129.6 тис. грн

 129.6 тис. грн

 100.0%

5.9 Наука, технології та
інновації
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Наука, технології та інновації
У 2015 році кількість організацій, що виконують наукові дослідження і
розробки у м. Києві, зменшилася на 3% – до 305 одиниць, що склало 31%
загальної кількості відповідних організацій в Україні.
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки у м. Києві
(одиниць)
-3%

314

31%

305

кількості організацій, що виконують
наукові дослідження і розробки
в Україні в 2015 році
2014

2015

За 2015 рік витрати інноваційно активних промислових підприємств зросли
на 66% – до 2.17 мільярдів гривень, з яких витрати на придбання машин і
обладнання та дослідження і розробки складали 48% та 44% відповідно.
Загальна сума витрат інноваційно
активних промислових підприємств
(млрд грн)

Структура витрат інноваційно
активних підприємств за напрямками
(%)

+66%
8%

Придбання машин
та обладнання

2.17

2.17
1.31
44%

2014

млрд
грн

48%

Дослідження і
розробки
Інші витрати

2015

Протягом 2015 року обсяг виконаних у м. Києві наукових та науковотехнічних робіт зріс на 22% – до 6.27 мільярдів гривень, при цьому на
розробки припадало 39% виконаних робіт, а на фундаментальні і прикладні
дослідження – 24% та 23% відповідно.
Обсяг виконаних у м. Києві наукових та
науково-технічних робіт
(млрд грн)

Структура виконаних у м. Києві
наукових та науково-технічних робіт
(%)

+22%
розробки

14%

6.27
5.13

6.27
23%

млрд
грн
24%

2014

39%

фундаментальні
дослідження
прикладні
дослідження
науково-технічні
послуги

2015
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Ініціатива Kyiv Smart City
У 2015 році продовжувалася реалізація проектів ініціативи Kyiv Smart City,
покликаних створити можливості для еволюції столиці, поєднуючи
стратегічний підхід, технологічні досягнення та широке залучення
громадськості до творення нової якості життя.
Проекти ініціативи Kyiv Smart City, які реалізовувалися у 2015 році:
Мета проекту:

Відкритий
бюджет

Ключові учасники реалізації:

 Підвищення показників довіри до влади, рівня
обізнаності населення та прозорості влади,
сприяння
ефективному
використанню
бюджетних коштів та боротьбі з корупцією

Період реалізації:
 березень 2015 – вересень 2015 року

Мета проекту:

Електронні
закупівлі

 Проектний офіс Kyiv Smart City
 Департамент фінансів виконавчого
органу КМР (КМДА)

Джерела фінансування:
 Фонд «Відродження»
 Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ)

Ключові учасники реалізації:

 Прозоре і ефективне витрачання державних
коштів, а також запобігання корупції завдяки
громадському контролю та розширенню кола
постачальників, неприпустимість дискримінації
та об’єктивна оцінка тендерних заявок

 Проектний офіс Kyiv Smart City

Джерела фінансування:
 USAID

Період реалізації:
 лютий 2015 – вересень 2015 року

Мета проекту:

Бюджет участі

Ключові учасники реалізації:

 Тестова версія системи, в якій громадяни
могли висловлюватися щодо того, як і в які
сфери, на їхню думку, більш доцільно
спрямовувати кошти міського бюджету

 Проектний офіс Kyiv Smart City
 Департамент фінансів виконавчого
органу КМР (КМДА)

Джерела фінансування:
Період реалізації:

 National Democratic Institute (NDI)

 червень 2015 – вересень 2015 року

Мета проекту:

Ключові учасники реалізації:

 Надання можливості громадянам донести свої
ініціативи до Київської міської ради

Електронні
петиції

 Проектний офіс Kyiv Smart City

Джерела фінансування:
 Бюджет міста Києва

Період реалізації:
 вересень 2015 – листопад 2015 року

Мета проекту:

Облік медичних
препаратів у
закладах
охорони
здоров'я
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 Відкритий доступ до
препаратів у закладах
зменшення корупції

Ключові учасники реалізації:
обліку медичних
охорони здоров’я,

 Проектний офіс Kyiv Smart City
 Департамент охорони здоров’я
виконавчого органу КМР (КМДА)

Джерела фінансування:
Період реалізації:
 вересень 2015 – листопад 2015

 Бюджет міста Києва
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ, ЩО
ВПЛИВАЮТЬ НА СИТУАЦІЮ У ГАЛУЗІ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ:
У 2015 році відбувалася реалізація міської цільової програми інформатизації
м. Києва, а також програми «Електронна столиця», спрямованих на
впровадження і розвиток інформаційних ресурсів і сучасних технологій у
столиці.
Міська цільова програма інформатизації міста Києва на 2013–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень щодо
підвищення якості життя населення.
 Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав
громадян, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
організацій, громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних
ресурсів і сучасних технологій.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Відповідно до інвестиційного договору «Про будівництво Wi-Fi мережі в Київському
метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста»
від 02 грудня 2014 року № 050-13/і/143 інвестором запустив пілотний проект на станціях
«Площа Льва Толстого», «Олімпійська» та «Майдан Незалежності».
 Відповідно до інвестиційного договору «Про будівництво інфраструктури рухомого
мобільного зв’язку в Київському метрополітені» від 02.10.2012 № 149-13/і/120 інвестор
виконав будівельно-монтажні роботи, завершив тестування обладнання та ввів в
експлуатацію мобільний зв'язок на станціях «Університет», «Театральна», «Хрещатик»,
«Арсенальна», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Майдан Незалежності», «Площа Льва
Толстого»,
на
перегонах
«Вокзальна–Університет»,
«Університет–Театральна»,
«Театральна–Хрещатик», «Хрещатик–Арсенальна», «Арсенальна–Дніпро», «Майдан
Незалежності–Площа Льва Толстого», «Золоті Ворота–Палац спорту» та переходах між
станціями «Хрещатик–Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого–Палац спорту» та
«Театральна–Золоті Ворота».
 Частково оновлено парк комп'ютерів у структурних підрозділах виконавчого органу КМР
(КМДА), зокрема здійснено поставку товарів за двома етапами (189 комп'ютерів – 16%
обсягу запланованих закупівель).

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 186 987.1 тис. грн

 484.6 тис. грн

 0.3%
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Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015–2018 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
– Управління інформаційно-комунікаційних технології та захисту інформації

Мета програми:

 Електронізація міста Києва з метою постійного вдосконалення державного і
муніципального управління, підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва, розвитку
демократичних інститутів, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та
підвищення конкурентоспроможності підприємств міста, поліпшення роботи міського
господарства та екології міста.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Розширено функціональні можливості інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний
веб-портал територіальної громади міста Києва», створено нові сервіси для мешканців.
 Проведено модернізацію та функціональне розширення програмно-технічного комплексу
інформаційно-довідкової служби сall-центру міста Києва, здійснено заходи із
супроводження програмно-апаратного комплексу служби, забезпечено безперервний
доступ структурних підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА), районних в місті Києві
державних адміністрацій та комунальних підприємств до інформаційно-довідкової служби
сall-центру.
 Створено інформаційно-аналітичну систему «Електронна медицина»,
упровадження, технологічне обслуговування та розгортання ІТС.

забезпечено

 Модернізовано та стандартизовано ІТ-інфраструктуру, знижено витрати на її експлуатацію.
 Модернізовано портал 1551.gov.ua та картографічні сервіси, запроваджено масову
автоматизовану розсилку СМС-повідомлень.
 Здійснено заходи з забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних
каналів.
 Розроблено проектну документацію для регіонального вузла Спеціальної інформаційнотелекомунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв'язку в апараті
виконавчого органу КМР (КМДА).
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 18 150.0 тис. грн

 1 750.0 тис. грн

 9.6%

5.10 Екологія та безпека
довкілля
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Екологія та безпека довкілля
У 2015 році обсяг викидів забруднювальних речовин у повітря зменшився на
20% – до 171 тисячі тонн, з яких 84% припадало на викиди від роботи
двигунів та пересувної виробничої техніки.
Викиди забруднювальних речовин в
атмосферне повітря
(тис. т)

Структура викидів забруднювальних
речовин за джерелами в 2015 році
(%)

-20%
Викиди від роботи
двигунів транспорту
та виробничої
техніки

16%

214
171

171
тис. т

Викиди від
стаціонарних джерел

84%

2014

2015

Протягом 2015 року обсяг викидів діоксиду вуглецю у м. Києві зменшився на
12% – до 7 057 тисяч тонн, з яких 73% припадало на викиди від стаціонарних
джерел.
викидів діоксиду вуглецю
CO2 Обсяг
(тис. т)

Структура викидів діоксиду вуглецю
за джерелами в 2015 році
(%)

-12%

7 985

7 057

Викиди від
стаціонарних джерел

27%

7 057
тис. т
73%

2014

Викиди від роботи
двигунів транспорту
та виробничої
техніки

2015

У 2015 році обсяг утворення відходів у м. Києві зріс на 4% – до 1 610 тисяч
тонн, з яких 62% було накопичено, 22% – видалено, а 16% – спалено.
Динаміка обсягу утворення відходів1
(тис. т)

0.1%

+4%

1 548

Структура поводження з відходами
у 2015 році
(%)

1 610

Накопичено

16%

Видалено

1 610
22%

тис. т

62%

Спалено
Утилізовано

2014
1

2015

– Відображаються дані відходів I-IV класів небезпеки.
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Станом на кінець 2015 року в м. Києві налічується 9 територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення загальною
площею 9 410 га, а також 65 територій та об'єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення загальною площею 4 995 га.
Території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення:
Назва об’єкта природно-заповідного фонду:
Національні природні парки

Кількість об’єктів, од.

Площа об’єкта, га

1

8 474.7

Національний природний парк «Голосіївський»
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

8 474.7
6

871.6

Пуща-Водицький лісопарк

360.0

Святошинський лісопарк

240.0

Сирецький гай

194.0

Парк «Нивки» (східна частина)

46.1

Володимирська гірка

16.9

Маріїнський
Зоопарки

14.6
1

33.7

Київський зоопарк
Пам’ятки природи

33.7
1

30

Романівське болото
Всього об'єктів загальнодержавного значення

30
9

9 409.9

Території та об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення:
Назва об’єкта природно-заповідного фонду:
Заказники

Кількість об’єктів, од.

Площа об’єкта, га

13

3 379.6

«Межигірсько-Пуща-Водицький»

2 130.0

«Пуща-Водиця»

563.2

Муромець-Лопуховате

217.0

Річка Любка

163.0

Жуків острів

123.4

«Пляхова»

100.0

Бобровня

32.0

озеро Вербне

31.0

Дачне

6.0

Межигірське

5.0

Рибне

4.0

Біла діброва

3.0

Березовий гай

2.0

Регіональні ландшафтні парки

2

«Дніпровські острови»

1 310.0
1 215.0

«Партизанська Слава»

95

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

12

Пам'ятки природи

38

121.6

Всього об'єктів місцевого значення

65

4 994.6
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2015 РОЦІ У СФЕРІ
ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ:
У 2015 році міські цільові програми у сфері екології та безпеки довкілля були
спрямовані на розвиток зеленої зони, удосконалення системи поводження з
побутовими відходами, контроль за утриманням домашніх та безпритульних
тварин, а також використання та охорону земель міста.
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепція формувань
зелених насаджень у центральній частині міста (продовжена на період з 2010 до 2015 року)
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Визначення містобудівних параметрів формування, функціонування і розвитку мережі
озеленених територій міста та організаційно-технічних заходів щодо їх досягнення.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Забезпечено заходи з видалення аварійних та сухостійних дерев.
 Виконано капітальний ремонт парків, скверів та зелених насаджень.
 Забезпечено оновлення зеленої зони за рахунок придбання необхідних рослин та
створення квіткових композицій у 10 районах міста.
 У повному обсязі погашено заборгованість перед районними службами за захист зелених
насаджень від шкідників та збудників хвороб.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 53 827. 2 тис. грн

 50 972.9 тис. грн

 94.7%

Програма поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації
та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище та здоров'я людини.
 Розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та захоронення
побутових відходів, створення ефективної системи управління у сфері поводження з
відходами.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського
району Київської області: виконано роботи з модернізації та відновлення функціонування
системи очистки стічних вод на полігоні.
 Продовжено роботу Школи волонтерів, яка проводить інформаційні уроки з питань
поводження з відходами, проводено спеціальні тренінги для волонтерів та студентівекологів, громадських організацій.
 Проведено спеціальні тренінги у навчальних закладах Шевченківського, Дарницького,
Голосіївського, Святошинського районів, КП «Київкомунсервіс» проведено нагородження
переможців міського конкурсу дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє».
 Розміщено соціальну рекламу на телеканалі «ТРК Київ», радіо Мрія та Промінь,
забезпечено підтримку сторінки у соціальній мережі Facebook.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 37 215.9 тис. грн

 24 174.5 тис. грн

 65.0%
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Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин, які мають власників,
у м. Києві.
 Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами.
 Впровадження прийнятих рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912
положень про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві і про
функціонування майданчиків для дресирування собак.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Здійснено заходи з підтримки громадського порядку та дотримання ветеринарносанітарних вимог, розглянуто звернення та скарги мешканців міста щодо фактів порушення
норм чинного законодавства стосовно правил утримання домашніх тварин.
 Забезпечено заходи з контролю щодо жорстокого поводження з тваринами та контроль за
дотриманням правил утримання тварин.
 Ведеться система пошуку загублених домашніх тварин, системи обліку безпритульних
тварин, проведено заходи зі стерилізації безпритульних тварин.
 Здійснено заходи з додаткового облаштування «Зон вигулу собак» в 10 районах міста та
встановлено 55 комплексів ECOZOO (комплексів роздачі пакетів для прибирання за
тваринами).
 Організовано ряд заходів з питань гуманного утримання і ставлення до тварин спільно з
кінологічними організаціями.
 Проведено інформаційну та навчально-просвітницьку роботу, здійснено розповсюдження
інформаційних листівок, розміщено постери на дошках оголошень та під’їздах житлових
будинків щодо проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу, проведення
реєстрації, тестування, страхування домашніх тварин, забезпечено роботу та оновлення
наповнення веб-сайту: www.cipets.kiev.ua та електронних скриньок з відповідним доменом.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 13 905.6 тис. грн

 10 285.0 тис. грн

 74.0%

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів і збільшення на цій основі
щорічних надходжень до міського бюджету від використання земель з 2.3 млрд грн у 2010
році до 3.4 млрд грн у 2015 році.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Проведено комплекс землевпорядних та землеоціночних робіт та проведено роботу з
містобудівною документацією з підготовки ділянок до продажу, активізовано роботи з
організації проведення земельних аукціонів, вжито заходи щодо усунення порушень
земельного законодавства, проведено нормотворчу діяльність з метою вдосконалення
механізмів оформлення прав на землю.
 Продовжено процес інвентаризації земель міста Києва (71.9 тис. га).
 Розроблено проект Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016–2020
роки.
 Здійснено комплекс геодезичних робіт зі складання каталогу координат місцевої
геодезичної мережі на території Києва в рамках реалізації Проекту реконструкції
топографо-геодезичної мережі для ведення земельного кадастру.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 8 950.0 тис. грн

 1 992.4 тис. грн

 22.3%
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ІНШИХ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, ЩО
ПЕРЕДБАЧАЛИСЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2015 РОЦІ ПРОГРАМОЮ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2015 РІК:
Міська цільова програма на 2011–2015 роки «Київ інформаційний»
Відповідальний
виконавець:

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Інформування громадян про діяльність місцевих органів влади через сприяння діяльності
телебачення та радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, заснованих
Київською міською радою.
 Підтримка місцевого книговидання та модернізація офіційного веб-порталу Київської
міської державної адміністрації.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Відбувалося систематичне висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування у комунальних ЗМІ, заснованих Київською міською радою.
 Здійснювалося оперативне оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-порталі
Київської міської державної адміністрації та у газеті «Хрещатик».
 Проведено низку засідань за круглим столом, презентацій, «гарячих ліній» за участю
депутатів Київської міської ради, заступників міського голови, керівників структурних
підрозділів, експертів, лідерів громадської думки, надано інформаційну підтримку
суспільного дискурсу.
 Здійснено реорганізацію КП «Вечірній Київ» та оптимізацію загальної штатної чисельності
редакції, створено новий веб-портал газети vechirniykiev.com.ua.
 Забезпечено видання 15 книг українських авторів-початківців, проведено заходи із
забезпечення бібліотек міста та підтримки Національної спілки письменників України та
авторів.
 Забезпечено організацію інформаційних кампаній.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 48 675.2 тис. грн

 48 500.6 тис. грн

 99.6%

Міська цільова програма «Нагороди» на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Організаційне та матеріально-технічне забезпечення процесу нагородження киян, а також
належної організації заходів з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат,
визначних пам'ятних подій тощо.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Відзначено Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації 88 осіб.
 Нагороджено відзнакою Київського міського голови (медаллю «Честь. Слава. Держава»)
135 осіб.
 Нагороджено Подякою Київського міського голови 1 977 осіб.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 1 122.2 тис. грн

 1 118.9 тис. грн

 99.7%
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Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на період
2011–2015 років
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Забезпечення надійного та довгострокового зберігання мікрокопій документів.
 Забезпечення документами страхового фонду документації Київської міської державної
адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування та юридичних осіб постачальників документації для проведення
будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних, ремонтних
робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, аварій,
катастроф, інших надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Підготовлено до мікрофільмування та виготовлено документи страхового фонду
документації (СФД) України на комплекти технічної документації на об’єкти та інженерні
мережі підприємств та організацій, в тому числі: КП «Київспецтранс», Інститут механіки
НАНУ, ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», ДП «НДІ «Квант»,
ПрАТ «Оболонь».
 Продовжувалися роботи зі створення СФД на ряд автозаправних станцій та комплексів,
готельних та торговельно-розважальних комплексів, житлових будинків та житловоадміністративних комплексів.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 294.3 тис. грн

 1 201.9 тис. грн

 408.4%

Міська цільова програма технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку
комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012–2016 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Вдосконалення системи цивільного захисту населення, оперативного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт на території м. Києва.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Підтримка роботи оперативних підрозділів служби по цілодобовому наданню невідкладної
допомоги мешканцям Києва, які потрапили в надзвичайні ситуації (1 763 виїзди на
надзвичайні ситуації).
 Проведено заходи для зменшення випадків тяжкого травматизму та загибелі людей, що
потрапили в надзвичайну ситуацію (врятовано життя 31 громадянину).
 Проведено ряд заходів зі збереження державного та особистого майна громадян як
результат проведення аварійно-рятувальних та аварійно-попереджувальних робіт (зокрема
знешкодження вибухонебезпечних предметів, знезараження отруйних речовин, пожежі і
вибухи – 771 виїзд, знешкоджено 97 одиниць боєприпасів).
 Проведено низку змагань за програмою «Школа безпеки» та навчань з питань цивільної
оборони в ЗНЗ із метою підготовки дітей та підлітків до дій в надзвичайних ситуаціях,
пропаганди здорового способу життя (загальна кількість учасників навчання понад 500
осіб).
 Проведено навчальні заходи з питань цивільного захисту населення в Подільському,
Оболонському та Деснянському районах із залученням працівників районних державних
адміністрацій, районних аварійних служб, працівників підприємств та мешканців районів,
персоналу загальноосвітніх закладів.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 10 700 тис. грн

 10 597 тис. грн

 99.0%
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Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та
інших судових органів у місті Києві на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
– Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції

Мета програми:

 Забезпечення становлення незалежної судової влади.
 Реалізація державної політики, пов’язаної зі створенням належних умов для ефективної
діяльності судів, спрямованої на забезпечення захисту конституційних прав і свобод
людини, у частині забезпечення судів приміщеннями, що повністю відповідають вимогам
щодо здійснення судочинства.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 З метою забезпечення судочинства на високому рівні та створення належних умов праці,
здійснено такі заходи:
– придбано комп'ютерну техніку для Київського апеляційного господарського суду та
Апеляційного суду м. Києва;
– проведено роботи з реконструкції нежитлового приміщення під адміністративне
приміщення для розміщення Окружного адміністративного суду, а також придбання
лазерних принтерів, канцтоварів, господарських матеріалів, створення та впровадження
пожежної та охоронної сигналізації та перепускної системи;
– здійснено капітальний ремонт Київського апеляційного адміністративного суду;
– здійснено капітальний ремонт приміщення Голосіївського районного суду, реконструкцію
Дарницького районного суду;
– виділено кошти Печерському, Подільському та Шевченківському районним судам
міста Києва для проведення капітального ремонту приміщень.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 1 500.0 тис. грн

 1 500.0 тис. грн

 100.0%

Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру
міста Києва на 2013–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення на базі сучасних геоінформаційних технологій містобудівного банку даних у
форматі Містобудівного кадастру міста Києва як складової державної системи зберігання
та використання геопросторових даних.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Розроблено інформаційний ресурс «Будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан,
архітектура та історико-культурна цінність на підставі топографічних карт і планів, даних
технічної інвентаризації та проектних рішень таких об’єктів».
 Створено геопросторову базу даних адресного реєстру міста.
 Створено аналітичну систему містобудівного моніторингу та налагоджено інформаційну
взаємодію з суб’єктами містобудівної діяльності.
 Проведено наземне лазерне сканування та створено базу даних (в т.ч. інвентаризацію
об’єктів благоустрою), виконано роботи перших двох етапів.
 Придбано технічне обладнання та програмне забезпечення для Комплексної системи
захисту інформації.
 Придбано обчислювальну техніку для Міської
забезпечення містобудівної діяльності (МІАС ЗМД).

інформаційно-аналітичної

 Придбано технічне обладнання для функціонування МІАС ЗМД.
 Створено програмний комплекс системи захисту МІАС ЗМД.
Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 17 494.0 тис. грн

 12 752.3 тис. грн

 72.9%

системи
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Міська комплексна програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012–2016 рр.»
Відповідальний
виконавець:

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Мета програми:

 Створення в м. Києві сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та
зміцнення демократії в Україні.
 Відновлення історично сформованої топоніміки міста Києва.
 Всебічне забезпечення захисту прав і свобод громадян.
 Налагодження
суспільства.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

ефективної

взаємодії

міської

влади

з

інститутами

громадянського

 Координаційна робота щодо проведення загальноміських офіційних заходів з нагоди
державних, міських свят та знаменних дат, серед них відзначення Дня Соборності, Дня
пам’яті Героїв Крут, святкування Дня народження Тараса Шевченка, вшанування пам'яті
жертв політичних репресій 1937–1941 рр., святкування Дня Конституції, Дня Державного
Прапора України, Дня незалежності України, відзначення Дня пам’яті жертв трагедії
Бабиного Яру, Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, Дня Гідності та Свободи.
 Постійна робота з питань, пов’язаних з проведенням масових заходів, контроль за
дотриманням норм чинного законодавства під час їх проведення.
 Проведено роботу щодо перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки населених
пунктів, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму.
 Підготовлено та затверджено ряд проектів з оптимізації громадянського середовища,
зокрема План дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014−2015 роках
у м. Києві, яким передбачено заходи щодо підвищення рівня відкритості та прозорості,
проект Порядку внесення місцевої ініціативи в м. Києві, проект Порядку організації
громадських слухань в місті Києві.
 Здійснено заходи щодо розширення мережі органів самоорганізації населення (ОСН) міста,
їх популяризації у ЗМІ, інформаційної та організаційної підтримки.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

План:

Факт:

% виконання:

 9 945.6 тис. грн

 7 626.6 тис. грн

 76.7 %

Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до
призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного
виховання молоді на 2011–2015 роки
Відповідальний
виконавець:

Київський міський військовий комісаріат

Мета програми:






Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:





Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:

Забезпечення виконання на території м. Києва загальнодержавної програми розвитку та
реформування Збройних Сил України.
Поліпшення роботи з питань підготовки громадян до військової служби.
Проведення приписки і призову громадян на строкову військову службу.
Військово-патріотичне виховання молоді.
Здійснено заходи з обслуговування, оновлення та ремонту обчислювальної техніки,
створено внутрішню комп'ютерну мережу військового обліку Київського міського
військового комісаріату (КМВК), районних комісаріатів міста та Київського обласного
збірного пункту (КОЗП).
Здійснено поточний ремонт деяких будівель і приміщень КМВК, КОЗП та районних
комісаріатів, забезпечено оплату комунальних послуг. Забезпечено постачання
поліграфічних матеріалів та канцелярських товарів до відповідних закладів.

План:

Факт:

% виконання:

 3 810.0 тис. грн

 930.0 тис. грн

 24.4%
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Міська цільова програма зміцнення та розвитку міжнародних зв'язків на 2015–2018 роки
Відповідальний
виконавець:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
– Управління міжнародних зв'язків

Мета програми:

 Продовження впровадження зовнішньополітичного курсу України у м. Києві.
 Оптимізація процесів адаптації управлінських і господарських методик до світових
стандартів шляхом ефективного залучення передового зарубіжного досвіду.
 Пошук партнерів для спільних проектів соціально-гуманітарного і інвестиційного
спрямування, інтенсифікація роботи із залучення позабюджетних ресурсів (грантів,
програм технічної допомоги тощо) на втілення програм міського розвитку.

Ключові напрямки
діяльності та заходи
програми у 2015 р.:

 Забезпечено співробітництво м. Києва із зарубіжними містами та регіонами, зокрема
Мюнхеном, Берліном, Прагою, Краковом, Кельном, Стамбулом, Варшавою, Кіото.
 Організовано та проведено у м. Києві серію міжнародних заходів, серед них і ряд
протокольних і церемоніальних міжнародних заходів за участю вищого керівництва
м. Києва.
 Забезпечено сприяння в реалізації міжнародних проектів у Києві та співробітництво
Київської міської влади та провідних міжнародних компаній та організацій, потенційно
здатних виступити учасниками важливих для економіки міста проектів, у тому числі
німецького товариства міжнародного розвитку GIZ, банком KfW, компанії Бомбардьє,
Світовим банком, ТОВ «Хуавей Україна», ПРООН, USAID та IFC, Представництвом Фонду
імені Генріха Бьойлля.
 Забезпечено участь Києва у ряді міжнародних заходів (конференціях, семінарах,
засіданнях за круглим столом, програмах по обміну досвідом, навчальних програмах та
тренінгах).
 Організовано низку відряджень вищого керівництва у зарубіжні міста-партнери для обміну
досвідом з багатьох питань, зокрема децентралізації влади, енергоефективності, охорони
та популяризації культурної спадщини тощо.
 Здійснено заходи із забезпечення позитивного іміджу Київської міської влади за кордоном
та серед представників іноземних дипломатичних установ.

Обсяги фінансування
заходів програми у
2015 р.:
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План:

Факт:

% виконання:

 2 000.0 тис. грн

 1 750.2 тис. грн

 87.5%

6
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ,
БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА

ОСОБЛИВОСТІ

ПІДГОТОВКИ

ТА

ВИКОНАННЯ

Правові засади функціонування бюджету міста Києва, його принципи,
основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин визначаються
Бюджетним кодексом України.
Бюджет міста Києва – це план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування міста Києва.

Бюджет міста Києва включає показники:
 Міського рівня (тобто департаментів та управлінь КМДА, Київської міської ради);
 10 районів (Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського,
Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського).

Структура бюджету міста Києва:
Бюджет міста Києва складається із загального та спеціального фондів, складові частини яких
визначаються виключно Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік.

Бюджет міста Києва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 За рахунок доходних джерел загального фонду
формується централізований пул доходів, тобто доходи
не мають цільового призначення.

 Певному виду надходжень фонду відповідають конкретні
видатки чи мета.
 У своєму складі містить:

 За рахунок цього пулу доходів здійснюються видатки на
поточні потреби бюджетних установ та комунальних
підприємств (оплата праці, комунальних послуг тощо).

– Бюджет розвитку (для капітальних вкладень та
капітальних ремонтів);

 Дефіцит фонду повинен покриватися шляхом
використання вільного залишку бюджетних коштів
станом на кінець попереднього бюджетного періоду.

– Цільовий фонд (цільові програми, в т.ч.
капітальні вкладення, погашення кредитів,
створення та відновлення зелених насаджень,
фінансування заходів з благоустрою тощо);

 Профіцит фонду спрямовується до бюджету розвитку,
виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а
також для забезпечення встановленого розміру
оборотного залишку бюджетних коштів.

– Фонд охорони навколишнього природного
середовища (екологічні програми) тощо.
 Капітальні видатки
спеціальний фонд.

здійснюються

тільки

через

 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.

Створення позабюджетних фондів органами місцевого самоврядування міста Києва не
допускається відповідно до Бюджетного кодексу.
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Виконавці бюджету (розпорядники бюджетних коштів) міста Києва
Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні
асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.
 Розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно юридичні особи, які мають статус
бюджетної установи, – тобто організації, які створені органами місцевого самоврядування міста
Києва, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету.
 Розпорядники бюджетних коштів отримують бюджетні асигнування, здійснюють витрати
бюджету та беруть на себе бюджетні зобов’язання.
 За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних
розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчих рівнів (2 та 3
рівня).

У 2015 році загальна кількість розпорядників коштів бюджету міста Києва
становила 517 бюджетних установ, в т.ч. кількість головних розпорядників –
32 установи, кількість розпорядників 2 рівня – 70 установ, кількість
розпорядників 3 рівня – 415 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 2015 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:
Головні розпорядники бюджетних коштів
(32 бюджетні установи)
Київська міська
рада

Апарат в.о.1 КМР
(КМДА)

Департаменти в.о.1
КМР (КМДА) (16)

Управління та інші
(4)

Розпорядники 2
рівня (6)

1
2

Районні
адміністрації (10)
Розпорядники 2
рівня (64)

Розпорядники 3
рівня (11)

Розпорядники 3
рівня (1)

Розпорядники 3
рівня (227)

Розпорядники 3
рівня (5)

Розпорядники 3
рівня (171)

Одержувачі
бюджетних коштів
(75/762)

Одержувачі
бюджетних коштів
(1)

Одержувачі
бюджетних коштів
(220/2312)

Одержувачі
бюджетних коштів
(91)

Одержувачі
бюджетних коштів
(160)

– Виконавчого органу. Інформація надана за 2015 рік.
– Деякі підприємства / організації отримують бюджетні кошти від декількох розпорядників.
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Міжбюджетні відносини
Держава несе відповідальність та здійснює видатки загального
національного характеру, включаючи видатки на національну оборону,
правоохоронну та міжнародну діяльність, в той час як органи виконавчої
влади міста Києва несуть відповідальність за значну частину видатків
соціального характеру.
До основних видатків, що здійснюються з бюджету міста Києва, належать видатки на:
 освіту;
 охорону здоров’я;
 соціальний захист і соціальне забезпечення;
 культуру і мистецтво;
 житлово-комунальне господарство і благоустрій;
 транспорт та дорожнє господарство;
 будівництво, включаючи будівництво житла для окремих категорій громадян;
 фізичну культуру і спорт;
 засоби масової інформації;
 охорону навколишнього середовища та екологічні програми;
 організацію рятування на воді.

Важливим джерелом доходів для бюджету міста Києва є податок на доходи
фізичних осіб.
 До 31.12.2010 усі надходження від податку на доходи фізичних осіб надходили до бюджету
міста Києва.
 З 01.01.2011 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.

133

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік

Держава надає підтримку органам місцевої влади у формі міжбюджетних
трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам.
Бюджетний кодекс України передбачає міжбюджетні трансферти у формі дотацій вирівнювання і
різних субвенцій за призначенням:
 Дотації вирівнювання є особливістю бюджетної системи України, в результаті чого держава надає
кошти місцевим бюджетам певних регіонів та міст України, чиїх очікуваних доходів недостатньо для
фінансування необхідних видатків у відповідному бюджетному році.
 Субвенції з Державного бюджету України виплачуються безпосередньо до місцевих бюджетів за
цільовим призначенням та із 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
Бюджетний процес міста Києва регулюється Конституцією України, Бюджетним кодексом України,
закон України про Державний бюджет України на відповідний рік, рішеннями Київської міської ради про
бюджет міста Києва на відповідний рік та іншими законами і законодавчими актами.

Стадіями бюджетного процесу міста Києва є:
 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.
 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).

Складання
проекту бюджету
міста КМДА

 Головні розпорядники подають бюджетні запити до Департаменту фінансів, який здійснює їх
аналіз. На основі результатів аналізу директор Департаменту фінансів приймає рішення про
включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету міста Києва перед поданням
його на розгляд Київській міській раді.
 У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний
бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення до КМДА розрахунків
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційнометодологічних вимог та інших показників щодо складання проекту бюджету міста Києва, а також
пропозицій щодо форми проекту рішення про бюджет міста Києва.
 Уся вищенаведена інформація є підставою для складання КМДА проекту бюджету міста Києва та
підготовки проекту рішення про бюджет міста Києва.
 Проект рішення про бюджет міста Києва спочатку схвалюється КМДА, а потім розглядається на
сесії Київської міської ради.
 До 01.01.2015 бюджет міста Києва (та інших місцевих бюджетів) затверджувався рішенням КМР
не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний
бюджет України.

Розгляд проекту
та прийняття
рішення про
бюджет м. Києва
на відповідний рік
(з додатками)
рішенням КМР

 З 01.01.2015 бюджет міста Києва затверджується рішенням КМР до 25 грудня року, що передує
плановому.
 Відповідно до Закону від 10 лютого 2015 року №176-VIII, в частині 2 статті 77 Бюджетного кодексу
України відбулися зміни. Відповідно до цих змін, 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.
–

Це дало змогу оптимізувати процес затвердження місцевого бюджету міста Києва
завдяки зменшенню залежності від процесу затвердження Державного бюджету
України. Так, бюджет міста Києва на 2016 рік було прийнято 22 грудня 2015 року.

 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.

Виконання
бюджету,
включаючи
внесення змін до
рішення про
бюджет

Підготовка та
розгляд звіту про
виконання бюджету
і прийняття рішення
щодо нього

 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 соціальноекономічного розвитку, після чого КМР затверджує річний звіт про виконання бюджету або
приймає інше рішення з цього приводу.
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Звітність про виконання бюджету міста Києва
Відповідно до ст. 58 та ст. 80 Бюджетного кодексу України, звітність про виконання бюджету
(кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність:
 Зведена бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету міста Києва, містить
інформацію в розрізі бюджетної класифікації, складається Казначейством України та
подається Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА);
 Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (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, яка включає в себе
дані 1 853 юридичних осіб (1 501 бюджетна установа, 345 комунальних підприємств та
7 акціонерних товариств, в яких територіальна громад міста Києва має частку
корпоративних прав та контроль).

Процес підготовки звітності про виконання бюджету міста Києва:
Отримувачі бюджетних коштів
(комунальні підприємства та
організації)

Розпорядники бюджетних
коштів (бюджетні установи)

Бюджетна звітність

Бюджетна звітність
Фінансова звітність

Органи Казначейства України1
Зведена бюджетна звітність

Департамент фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)
Зведена бюджетна звітність подається на затвердження

Київська міська рада
– Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають звітність до органів Казначейства України за місцем обслуговування
(у Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві та районні управління Казначейства у м. Києві).
Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві складає та подає звітність про виконання бюджету
міста Києва до Департаменту фінансів.
1

Звітність установ та організацій, які отримують кошти з бюджету міста Києва:
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 розпорядники бюджетних
коштів складають фінансову (квартальну та річну) та бюджетну (місячну, квартальну та річну)
звітність та подають її до органів Казначейства України за місцем обслуговування (у Головне
управління Державної казначейської служби України у м. Києві та районні управління Казначейства
м. Києва).
Одержувачі бюджетних коштів (в тому числі комунальні підприємства) зобов’язані складати
тільки бюджетну звітність та подавати її до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня на
квартальній та річній основі (на місячній основі – тільки до органів Казначейства).
Фінансова звітність одержувачами бюджетних коштів (в т.ч. комунальними підприємствами) до
органів Казначейства та розпорядників вищого рівня не подається.

Бюджетний процес у 2015 році
Бюджет міста Києва на 2015 рік, в тому числі бюджетні програми, затверджено рішенням Київської
міської ради від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік».
Протягом 2015 року рішеннями Київської міської ради було схвалено дев'ять змін до бюджету міста.
Звіт про виконання бюджету міста Києва у 2015 році КМР не затверджувала.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2015 РОЦІ
Кошторисні
призначення
2
2015 ,
млн грн

План
1
2015 ,
млн грн
Доходи
Доходи загального фонду
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на майно
Єдиний податок3
Податок на прибуток підприємств
Акцизний податок
Інші податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Трансферти з Державного бюджету
Доходи спеціального фонду
Єдиний податок3
Інші податкові надходження
Неподаткові надходження
Власні надходження бюджетних установ4
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від відчуження майна (приватизації)
Кошти від продажу землі
Цільовий фонд
Трансферти з Державного бюджету
Видатки
Охорона здоров'я4
Освiта
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Обслуговування боргу
Будівництво
Транспорт, зв'язок та інформатизація
Культура i мистецтво4
Державне управлiння
Цільовий фонд
Фізична культура i спорт
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
Фонд охорони навколишнього природного середовища
Засоби масової інформації
Землеустрій, лісове господарство та мисливство
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
Видатки, не віднесені до основних груп
Кредитування
Міжбюджетні трансферти
Баланс бюджету: Профіцит / (Дефіцит)
Баланс бюджету (% від доходів бюджету)
Фінансування бюджету
Фінансування за борговими операціями
Надходження від боргового фінансування
Погашення боргового фінансування5
Фінансування за активними операціями
Зміни обсягів бюджетних коштів
Фінансування за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку
Бюджетні кошти на кінець періоду6
Місцевий борг (на кінець періоду)7
Гарантований містом борг (на кінець періоду)8

Факт
2015,
млн грн

Виконання
бюджету,
%

Факт
2014,
млн грн

Зміна
2015/2014,
%

26 511
25 031
7 650
2 892
1 901
1 555
906
114
530
1
9 480
1 480
0
0
782
584
480
100
380
218
0
-24 511
-4 462
-6 440
-3 966
-2 202
-1 606
-1 646
-1 564
-748
-727
-264
-256
-186
-61
-34
-46
-8
-227
2
-68
2 000
7.5%
-2 000
-2 301
0
-2 301
301
301

30 957
25 031
7 650
2 892
1 901
1 555
906
114
530
1
9 480
5 926
0
0
5 228
5 029
480
100
380
218
0
-29 021
-8 432
-6 600
-4 305
-2 202
-1 606
-1 646
-1 564
-784
-736
-264
-258
-186
-61
-34
-39
-8
-227
2
-68
1 936
6.3%
-1 936
-2 301
0
-2 301
365
365

31 654
25 659
8 043
2 951
1 922
1 625
976
109
557
1
9 476
5 995
0
0.2
5 381
5 027
351
272
79
263
0
-28 010
-8 231
-6 313
-4 188
-2 146
-1 577
-1 543
-1 533
-762
-705
-254
-242
-170
-45
-34
-33
-8
-176
2
-53
3 644
11.5%
-3 644
-2 301
0
-2 301
-1 343
-1 343

119%
103%
105%
102%
101%
104%
108%
95%
105%
112%
100%
405%
н/з
н/з
688%
861%
73%
272%
21%
120%
н/з
114%
184%
98%
106%
97%
98%
94%
98%
102%
97%
96%
94%
92%
73%
98%
71%
100%
78%
163%
79%
182%
-4 пп
182%
100%
н/з
100%
н/з
н/з

23 795
15 618
7 985
1 889
59
143
415
3
5 124
8 177
1 409
65
2 356
2 147
269
81
187
229
3 850
-23 229
-3 881
-5 047
-2 648
-4 270
-1 312
-654
-905
-1 649
-667
-203
-123
-589
-33
-32
-0.04
-9
-65
2
-1 144
566
2.4%
- 566
- 470
2 375
-2 845
- 96
- 23

33%
64%
1%
56%
36%
2 654%
н/з
-24%
34%
-45%
85%
-27%
36%
-100%
128%
134%
31%
235%
-58%
15%
-100%
21%
112%
25%
58%
-50%
20%
136%
69%
-54%
6%
25%
97%
-71%
34%
7%
81 498%
-9%
173%
2%
-95%
544%
9 пп
544%
390%
-100%
-19%
1 298%
5 715%

0

0

0

н/з

- 73

-100%

н/з
н/з
н/з

н/з
н/з
н/з

1 775
5 292
1 883

н/з
н/з
н/з

421
13 838
1 406

321%
-62%
34%

Примітка: Результати розрахунків відображені з урахуванням округлень.
– Затверджено на 2015 рік рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 з урахуванням внесених змін та доповнень.
– План відповідно до кошторисних призначень бюджетних установ.
3 – Починаючи з 01 січня 2015 року єдиний податок зараховується до загального фонду бюджету м. Києва.
4 – Включають операції з активами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. із відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на суму 3 704 млн грн у
2015 році та 1 322 млн грн у 2014 році, які обліковуються як в доходах, так і видатках бюджету міста Києва, в тому числі: по галузі охорона здоров'я – на суму 3 563 млн
грн у 2015 році та 170 млн грн у 2014 році; по галузі культура і мистецтво - на суму 12.7 млн грн у 2015 році та 1 052 млн грн у 2014 році.
5 – У 2015 році включає коригування за зовнішніми зобов'язаннями на суму 10 556 млн грн. внаслідок проведення реструктуризації зовнішнього місцевого боргу.
6 – Включають кошти бюджету міста Києва та бюджетних установ.
7 – Не включає: 1) заборгованість за позиками за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку розміром 3 688 млн грн станом на 31.12.2014 та 31.12.2015; та 2)
реструктуризований і переданий до державного боргу зовнішній борг міста Києва розміром 351.066 млн дол. США (еквівалент 8 426 млн грн) станом на 31.12.2015.
8 – Гарантований територіальною громадою міста Києва борг суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади м. Києва.
1
2
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
У 2015 році бюджет міста Києва було виконано з профіцитом у розмірі 3 644
млн грн (11.5% доходів), порівняно з профіцитом у 566 млн грн (2.4% доходів)
за підсумками аналогічного періоду минулого року.
Бюджет був зведений з профіцитом, який був спрямований на погашення та викуп облігацій
внутрішньої місцевої позики у розмірі 2 301 млн грн.

Динаміка профіциту бюджету
(млн грн)

Динаміка доходів бюджету
(млн грн)
+33%
119%

31 654

23 795

+544%
182%

2014
3 644

2015

Динаміка видатків бюджету
(млн грн)
+21%

566

2014
x%

114%

2015
23 229

28 010

2014

2015

- % виконання бюджету в 2015 році

У 2015 році доходи бюджету міста Києва зросли на 33% – до 31 654 млн грн
(119% плану), видатки зросли на 21% – до 28 010 млн грн (114% плану).

Власні доходи (без урахування трансфертів з Державного бюджету)
У 2015 році власні доходи Києва зросли на 50%, або 7 357 млн грн – до 22 178
млн грн, що становить 130% планового показника.
Зростання власних доходів у порівнянні з минулим роком пов’язане головним чином із зростанням
податкових надходжень на 4 074 млн грн від податку на прибуток підприємств, податку на майно,
зарахування акцизного податку, збільшення надходжень єдиного податку, а також внаслідок
збільшення операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. операцій із
відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Перевиконання планового показника власних доходів на 30% або 5 147 млн грн головним чином
пов'язане з відображенням в обліку операцій з власними активами бюджетних установ, які не
передбачалися бюджетом, затвердженим Київською міською радою; збільшенням надходжень від
податку на доходи фізичних осіб та від приватизації майна за рахунок продажу пакета акцій 29.95%
АТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».
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Найбільші джерела власних доходів бюджету міста Києва у 2015 році:
Податок на доходи фізичних осіб:

1

 Найбільшим джерелом власних доходів міста Києва залишався податок на доходи
фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах Києва становила 36%. Відповідно до
Бюджетного кодексу України у 2014 році до доходів бюджету міста Києва зараховувалося
50% податку на доходи фізичних осіб, інші 50% направлялися до Державного бюджету
України. У порівнянні з 2014 роком надходження податку на доходи фізичних осіб
збільшилися на 0.7%, або 57 млн грн – до 8 043 млн грн (105% річного плану) в основному
за рахунок збільшення надходжень від ПДФО із суми пенсійних виплат, мінімальної
заробітної плати та за рахунок сплати дивідендів.
Плата за землю:

2

3

 Другим за обсягом джерелом власних доходів м. Києва у 2015 році була плата за землю,
питома вага якої складала 12% у власних доходах бюджету міста Києва. У порівнянні з
минулим роком надходження від плати за землю зросли на 40%, або 756 млн грн – до 2 645
(102% річного плану) за рахунок зростання нормативної грошової оцінки землі внаслідок
проведення індексації (на індекс споживчих цін 124.9%) з 01.07.2015.
Єдиний податок:
 Третє місце за обсягом посідав єдиний податок, надходження якого зросли на 36% – до
1 922 млн грн внаслідок збільшення надходжень від фізичних осіб–підприємців, в тому
числі внаслідок збільшення їх кількості.

Трансферти з Державного бюджету
У 2015 році загальний обсяг трансфертів з Державного бюджету становив
9 476 млн грн (100% плану), що більше на 6%, або 502 млн грн ніж у 2014 році.
Збільшення трансфертів у порівнянні з минулим роком головним чином було пов’язане із
надходженнями нових типів субвенцій (освітньої, медичної, та на підготовку робітничих кадрів)
на загальну суму 5 600 млн грн, а також збільшенням субвенції на надання пільг та житлових
субсидій населенню. У 2015 році розмір субвенції на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення зменшився до
586 млн грн.
У порівнянні з минулим роком до бюджету міста Києва не надходили: дотації з Державного бюджету,
субвенція на виконання функцій столиці та субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Видатки
У 2015 році видатки міста Києва зросли на 21%, або 4 781 млн грн – до
28 010 млн грн, що становило 114% річного плану.
Зростання видатків у порівнянні з минулим роком пов’язане із збільшенням видатків на охорону
здоров'я, освіту, соціальний захист та забезпечення. Також зростання видатків у порівняні з минулим
роком пов'язане із збільшенням операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (в
т.ч. операцій із відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Перевиконання планового показника видатків головним чином пов'язане із відображенням в обліку
операцій з власними активами бюджетних установ, що не було передбачено бюджетом,
затвердженим Київською міською радою.
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Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва до Державного бюджету та
місцевих бюджетів Київської області скоротилися з 1 144 млн грн до 53 млн
грн (79% плану).
Міжбюджетні трансферти до Державного бюджету та місцевих бюджетів Київської області
скоротилися внаслідок того, що у 2015 році не перераховувалися (вилучалися) кошти з бюджету міста
Києва до Державного бюджету України для збалансування доходів та видатків територій, оскільки
доходи бюджету міста Києва не перевищували видатки під час розрахунків міжбюджетних
трансфертів.

Фінансування бюджету
У 2015 році профіцит бюджету міста Києва у розмірі 3 644 млн грн було
спрямовано на погашення та викуп облігацій внутрішньої місцевої позики .
У 2015 році зі спеціального фонду бюджету міста Києва:
 Погашено в повному обсязі облігацій внутрішньої місцевої позики серії F на суму 875 млн грн;
 Частково викуплено облігацій внутрішньої місцевої позики серії Н (приватного розміщення)
на суму 1 426 млн грн.
У липні 2015 року Київська міська рада також погодила реструктуризацію боргу Києва по
внутрішніх облігаціях серій Н та G, внаслідок якої було продовжено терміни погашення основної
суми боргу за даними облігаціями не менше ніж на 360 днів (тобто до 10 жовтня і 19 грудня 2016
року). Станом на 31.12.2015 внутрішні боргові зобов'язання міста становили 2 864 млн грн.
Також у грудні 2015 року місто Київ успішно завершило реструктуризацію зовнішніх боргових
зобов'язань за облігаціями участі у кредиті в розмірі 250 млн дол. США з погашенням у 2015 році та
300 млн дол. США з погашенням у 2016 році, внаслідок якої відбулося списання 10 556 млн грн
зовнішніх зобов'язань. Станом на 31.12.2015 зовнішні боргові зобов'язання міста становили
101.149 млн дол. США (еквівалент 2 428 млн грн), що відображає частину боргу міста перед
держателями зовнішніх облігацій, які відмовилися брати участь у реструктуризації.
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ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2015 РОЦІ
У 2015 році доходи міста Києва зросли на 33% – до 31 654 млн грн, що
становить 119% планового показника.
Доходи бюджету міста Києва
(млн грн)

Власні доходи бюджету міста Києва
(млн грн)
+50%
130%

22 178

14 821
+33%
119%

2014

31 654
23 795

2015

Трансферти з Державного бюджету до
бюджету міста Києва
(млн грн)
+6%
100%

2014

x%

2015
8 974

9 476

2014

2015

- % виконання бюджету в 2015 році

 Власні доходи (тобто доходи без урахування трансфертів з Державного бюджету) зросли на
50%, або 7 357 млн грн – до 22 178 млн грн (130% плану), внаслідок збільшення податкових
надходжень на 4 074 млн грн, а саме: податку на прибуток підприємств на 1 566 млн грн – до
1 625 млн грн (104% планового показника): податку на майно на 56%, або 1 062 млн грн – до 2 951
млн грн (102% плану), зарахування акцизного податку в розмірі 976 млн грн (108% планового
показника) та збільшення надходжень єдиного податку на 36%, або 514 млн грн – до 1 922 млн
грн (101% планового показника). Також зростання власних доходів у порівняні з минулим роком
пов'язане зі збільшенням операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч.
операцій з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на 180%, або 2 381 млн грн
– до 3 704 млн грн у 2015 році. Перевиконання планового показника власних доходів на 30%
або 5 147 млн грн головним чином пов'язане з відображенням в обліку операцій з власними
активами бюджетних установ, які не передбачалися бюджетом, затвердженим Київською міською
радою; збільшенням надходжень від податку з доходів фізичних осіб (105% плану) та від
приватизації майна (272% плану) за рахунок продажу пакета акцій 29.95% АТ «НВЦ
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».
 Трансферти з Державного бюджету зросли на 6%, або 502 млн грн – до 9 476 млн грн (100% від
плану). У 2015 році субвенції з Державного бюджету становили 9 476 млн грн, що на 17.4%, або
1 402 млн грн більше за показник 2014 року. У звітному році дотації з Державного бюджету не
надходили (у 2014 році дотації становили 900 млн грн). Збільшення трансфертів у порівнянні з
минулим роком головним чином було пов’язане з надходженнями нових типів субвенцій
(освітньої, медичної, на підготовку робітничих кадрів) на загальну суму 5 600 млн грн, а також
збільшенням субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на 501 млн грн – до 926
млн грн.

Без урахування операцій з активами власних надходжень бюджетних
установ доходи міста Києва зросли на 24% – до 27 950 млн грн, що становить
105% планового показника.
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Доходи бюджету міста Києва в розрізі надходжень
(млн грн)
31 654
26 511

9 476
23 795

263

353

8 974
271

9 480

5 938
481

1 313

229

218

2 770

Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Цільовий фонд

15 625

15 019

2015

2015 (план)

Трансферти з Державного бюджету

11 551

2014

Податкові надходження
Податкові надходження є найбільшим джерелом наповнення бюджету міста Києва, складаючи 49.4%
сукупних доходів бюджету міста Києва у 2015 році. Вагомими джерелами наповнення бюджету міста
Києва є податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, єдиний податок та податок на
прибуток підприємств.

У 2015 році податкові надходження до бюджету міста Києва зросли на 35%,
або 4 074 млн грн – до 15 625 млн грн.
Зростання податкових надходжень у порівнянні з минулим роком пов’язане головним чином із
збільшенням надходжень податку на прибуток підприємств на 1 566 млн грн (внаслідок
зарахування до місцевого бюджету 10% податку на прибуток підприємств та фінансових установ
недержавної форми власності з 01 січня 2015 року), податку на майно на 1 062 млн грн (за рахунок
розширення бази оподаткування і включення податку на нерухомість та транспортного податку),
зарахуванням акцизного податку в розмірі 976 млн грн, та збільшенням надходжень єдиного
податку на 514 млн грн.
Повний перелік податків, які надходять до бюджету міста Києва, затверджуються Бюджетним
кодексом, а ставки податку визначаються Податковим кодексом України. Адміністрування та
контроль за надходженням усіх податкових надходжень здійснює Державна фіскальна служба
України (Головне управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офіс великих платників
податків Державної фіскальної служби). Таким чином, виконавчий орган влади міста Києва має
обмежені можливості управляти основним джерелом наповнення бюджету – податковими
надходженнями.
Податкові надходження бюджету міста Києва в розрізі ключових податків
(млн грн)
+1%
2014

2015

7 985 8 043
+56%
+36%

+2 654%
н/з

2 951
1 889

1 409 1 922

1 625
59

Податок з доходів Податок на майно
фізичних осіб

146

Єдиний податок

Податок на
прибуток

0

-48%

976

Акцизний податок

209

109

Інші податкові
надходження
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Податкові надходження до бюджету м. Києва в розрізі ключових секторів економіки 1,2
(млн грн)
№

Сектор / Вид діяльності

2014

2015

Зміна
2015 / 2014, %

1

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку

1 622

3 225

99%

2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним
особам

2 133

2 755

29%

3

Фінансова діяльність

1 224

1 364

11%

4

Переробна промисловість

986

1 339

36%

5

Державне управління

867

942

9%

6

Будівництво

585

766

31%

7

Інформація та телекомунікації

241

327

35%

8

Професійна, наукова та технічна діяльність

188

256

36%

9

Транспорт, складське гос-во, поштова та кур'єрська діяльність

126

201

60%

10

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

48

165

243%

11

Постачання електроенергії, газу, пари

135

133

-1%

12

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

37

64

70%

13

Освіта

38

32

-15%

14

Інші

3 514

4 295

22%

Перелік ТОП-15 найбільших платників податків та зборів до місцевого бюджету м. Києва
у 2015 році1
(млн грн)
№

Платник

Сплачено у 2015 р.

1

ГУ ПФУ В М.КИЄВІ

124.8

2

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

94.2

3

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

89.4

4

ПрАТ «КИЇВСТАР»

87.3

5

ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

85.4

6

ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ»

82.8

7

ТОВ «ВОСТОК»

72.7

8

ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

70.8

9

ПАТ «УКРНАФТА»

70.4

10

ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»

69.8

11

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

67.2

12

ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»

66.4

13

ПрАТ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

65.8

14

ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

60.6

15

ТОВ «ПРЕМ'ЄР-ЛІГА»

59.0

– Інформація Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офісу великих платників податків.
– Інформація надана з врахуванням розподілу підприємств за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності
(КВЕД) ДК 009:2010, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 (чинний від 01.01.2012 р.) (із змінами).
Інформація у «Річному звіті міста Києва за 2014 рік» була надана відповідно до КВЕД ДК 009:2005, яка була чинна до 31.12.2013. У 2014 році усі
підприємства отримали нові КВЕДи згідно з ДК 009:2010, тому дані за 2014-2015 роки представлені відповідно до нового Класифікатора.
1
2
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Станом на 31.12.2015 заборгованість за податковими надходженнями до
бюджету міста Києва1 зросла на 63% та становила 1 145 млн грн.
Заборгованість за податковими надходженнями до місцевого бюджету міста Києва за
секторами економіки у 2014–2015 роках1,2
(млн грн)
№ Сектор / Вид діяльності

Станом на
31.12.2014

Станом на
31.12.2015

Зміна
2015 / 2014, %

103

165

0

136

н/з

1

Будівництво

2

Добувна промисловість

3

Переробна промисловість

79

121

53%

4

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним
особам

68

120

76%

5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку

26

88

240%

6

Фінансова діяльність

51

53

6%

7

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

22

32

43%

8

Транспорт

8

8

5%

9

Інші

346

422

22%

Всього по м. Києву

702

1 145

63%

60%

Заборгованість до місцевого бюджету міста Києва за видами податків та зборів станом
на 31.12.2014 та 31.12.20151,2
(млн грн)
№ Податки та збори

Станом на
31.12.2014

Станом на
31.12.2015

339

472

Зміна
2015 / 2014, %

1

Податок на майно, в т.ч.

339

453

33%

2

Податок на прибуток підприємств

27

340

1 146%

3

Податок на доходи фізичних осіб

288

269

-6%

4

Єдиний податок

31

42

32%

5

Інші

17

22

33%

702

1 145

63%

- плата за землю

Всього по м. Києву

39%

Перелік ТОП-15 боржників зі сплати податків та зборів до місцевого бюджету м. Києва
станом на 31.12.20151,2
(млн грн)
Податковий борг на
31.12.2015

№

Платник

1

ПАТ «УКРНАФТА»

132.3

2

ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК»

32.8

3

ПАТ «МОСТОБУД»

26.7

4

КП «ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС»

21.9

5

ТОВ «ЦЕК»

20.2

6

ПАТ «КИЇВПОРТ»

16.1

7

ДП ЗАВОД «АРСЕНАЛ»

14.7

8

ТОВ «АВА 11»

9.2

9

ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1»

8.8

10

АТ «КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ»

8.5

– Інформація Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної
служби.
2 – Без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення
(постанова) про зупинення провадження у справі.
1
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Кількість проведених податкових перевірок органами ДФС у Києві протягом
2015 року зменшилася на 38%.
Кількість проведених податкових перевірок
у м. Києві1
(одиниць)
-38%

Донараховані та сплачені податки за
результатами податкових перевірок
(млн грн)
+70%

2014

2015

+8%

8 045
4 975

2014

2015

6 881

11 715

Донараховано

931

1 006

Сплачено

– Інформація Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної
служби.
1

При цьому, за результатами перевірок донараховано 11.7 млрд грн податків
та зборів, що на 70% більше порівняно з попереднім роком, та сплачено до
бюджету міста Києва – 1 млрд грн (+ 8% порівняно з попереднім роком).
Неподаткові надходження
Неподаткові надходження становили 18.8% (проти 11.6% у 2014 році) від сукупних доходів бюджету
міста Києва у 2015 році та включали такі надходження: адміністративні збори та платежі (в т.ч.
державне мито, плата за надання адміністративних послуг) у розмірі 464 млн грн, надходження коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури міста у розмірі 333 млн грн, частина чистого прибутку та
дивіденди комунальних підприємств у розмірі 76 млн грн, власні надходження бюджетних установ у
розмірі 5 027 млн грн (в тому числі власні надходження бюджетних установ від операцій з активами у
розмірі 3 704 млн грн).

У 2015 році неподаткові надходження до бюджету міста Києва зросли на
114%, або 3 168 млн грн – до 5 938 млн грн.
Зростання неподаткових надходжень у порівнянні з минулим роком пов’язане головним чином із
збільшенням операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. операцій із
відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на 180%, або 2 381 млн грн – до 3 704
млн грн у 2015 році.

Доходи від операцій з капіталом
Як і в минулому році, доходи від операцій з капіталом становили лише 1.1% сукупних доходів
бюджету міста Києва і в основному включали доходи від приватизації майна та продажу землі.
Основна сума цього виду надходжень отримана від продажу 29.95% акцій ПАТ «НВЦ
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за 171.8 млн грн, що на 28.64 млн грн більше його
початкової ціни (143.2 млн грн).

Трансферти з Державного бюджету
У 2015 році трансферти з Державного бюджету продовжували складати значну частину сукупних
доходів бюджету (29.9% у 2015 році проти 37.7% у 2014 році) та мали цільове призначення.

У 2015 році загальний обсяг трансфертів з Державного бюджету становив
9 476 млн грн (100% плану), що більше на 6%, або 502 млн грн ніж у 2014 році.
У 2015 році розмір субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення зменшився на 3 086 млн грн – до 586 млн грн. При
цьому, субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії та
інших комунальних послуг була збільшена на 501 млн грн – до 926 млн грн.
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У 2015 році до бюджету міста Києва не надходили: дотації з Державного бюджету, субвенція на
виконання функцій столиці та субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності, загальний обсяг яких у 2014 році становив 2.9 млрд грн.
Водночас у 2015 році бюджет міста Києва отримав з Державного бюджету нові типи субвенцій, які не
надходили в минулому році, а саме: медичну, освітню, а також субвенцію на підготовку робітничих
кадрів та інші типи нових субвенцій.

Доходи бюджету міста Києва в розрізі фондів
(%)
2014 рік

2015 рік

16%

19%
Загальний фонд – власні доходи

18%

23 795
млн грн

44%

Загальний фонд – трансферти
Спеціальний фонд – власні доходи
Спеціальний фонд – трансферти

22%
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30%

51%
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ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
У 2015 році доходи загального фонду бюджету міста Києва зросли на 64% –
до 25 659 млн грн (103% річного плану) в основному за рахунок збільшення
трансфертів з Державного бюджету, а також зростання податкових
надходжень внаслідок внесення змін до Бюджетного кодексу.
Власні доходи загального фонду
бюджету міста Києва
(млн грн)

Трансферти з Державного бюджету до
загального фонду бюджету міста Києва
(млн грн)

+54%

+85%
104%

16 183

100%
- % виконання
в 2015 році

х%

10 494

9 476
5 124

2014

2015

2014

У 2015 році власні доходи загального фонду
бюджету міста Києва зросли на 54%, або 5 689
млн грн головним чином завдяки зростанню
податкових надходжень на 55%, або 5 548 млн
грн внаслідок зарахування єдиного податку (у
2014 році зараховувався до спеціального фонду)
та
збільшення
кількості
податків,
які
зараховуються до місцевих бюджетів, з
2015 року.

2015

Трансферти з Державного бюджету зросли на
4 352 млн грн – до 9 476 млн грн (в основному за
рахунок надходження освітньої та медичної
субвенції у розмірі 5 307 млн грн, а також
зростання субвенції на надання пільг та
житлових субсидій населенню на 501 млн грн –
до 926 млн грн. Водночас у звітному році
субвенція на виконання функцій столиці та
дотації з Державного бюджету не надходили.

Структура доходів загального фонду бюджету міста Києва
(%)
2014 рік

2015 рік
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на майно
Єдиний податок

33%

15 618
млн грн
4%

51%

Акцизний податок
1

12%
Трансферти з Державного бюджету

1

25 659
млн грн

Податок на прибуток підприємств

Інші надходження

31%

37%

12%
3%

4%

6%

7%

– Інші податкові надходження, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом

Найбільш суттєві зміни у структурі доходів загального фонду відбулися в частині податкових
надходжень. Відповідно до змін, внесених до статті 64 Бюджетного кодексу України, починаючи з
2015 року до бюджету міста Києва почали зараховуватися: єдиний податок, 10% податку на
прибуток підприємств та фінансових установ недержавної форми власності, акцизний податок з
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 80% екологічного
податку (раніше зараховувався до спеціального фонду), податок на нерухоме майно (комерційне та
житлове), транспортний податок. Обсяг надходжень до бюджету міста Києва від зарахування цих
податків становив 4 800 млн грн.
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Податок на доходи фізичних осіб
У 2015 році надходження податку на доходи фізичних осіб становили 8 043
млн грн, або 105% річного плану, що на 0.7% більше за показник 2014 року.
Основним джерелом власних доходів загального фонду бюджету міста Києва у 2015 році
залишався податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Його питома вага в доходах загального
фонду бюджету міста Києва становила – 31% (друге місце за обсягом надходжень, після трансфертів
з Державного бюджету), а в сукупних доходах бюджету міста Києва – 25%.
Відповідно до Бюджетного кодексу України з 01 січня 2015 року до бюджету міста Києва зараховується
40% податку на доходи фізичних осіб, інші 60% цього податку направляються до Державного
бюджету України. У 2013 та 2014 роках до доходів бюджету міста Києва зараховувалося 50% податку
на доходи фізичних осіб. Для порівняння, місцеві бюджети інших міст України отримують 60% податку
на доходи фізичних осіб, інші 40% податку направляються до Державного бюджету України.
Відповідно до Податкового кодексу в 2015 році в Україні податок на доходи фізичних осіб становив
15% бази оподаткування та 20% суми перевищення, якщо обсяг доходів перевищував 10 розмірів
мінімальної зарплати в календарному році (до 1 вересня 2015 року цей поріг становив 12 180 грн, з
01 вересня 2015 року – 13 780 грн).
Структура надходжень від податку на доходи фізичних осіб
(%)
2014 рік
ПДФО у вигляді заробітної плати

1

ПДФО інших ніж заробітна плата

1

2015 рік
2%
4% 4%

4%4%
6%

7 985
млн грн

ПДФО з грошового забезпечення та
винагороди військовослужбовцям 1

6%

8 043
млн грн

ПДФО за результатами річного
декларування
86%

ПДФО із суми пенсійних виплат

2

84%

– Сплачується податковими агентами.
– ПДФО із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 статті
164 Податкового кодексу.
1
2

Заробітна плата виступає основним джерелом оподаткування доходів
фізичних осіб. У 2015 році питома вага ПДФО у вигляді заробітної плати
зменшилася з 86% до 84% від усіх податків з доходів фізичних осіб, зібраних
до бюджету міста Києва.
У 2015 році надходження ПДФО у вигляді заробітної плати зменшилися на 1.2% – до 6 765 млн грн
головним чином внаслідок зменшення частки міста Києва у надходженнях цього податку з 50% у 2014
році до 40% у 2015 році.
Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються за результатами річного
декларування майна, скоротилися на 2.2% – до 290 млн грн.
Також з 01 липня 2014 року був введений податок
тисяч гривень на місяць з 01 липня 2014 року до 01
заробітної плати, тобто 3 654 грн на місяць, у 2015
перевищення). У 2015 році надходження ПДФО із суми
105% річного плану.

на пенсії, якщо їх розмір перевищував 10
січня 2015 року та три розміри мінімальної
році (податок сплачувався з частини такого
пенсійних виплат становили 126 млн грн, або
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Станом на 31.12.2015 кількість податкових агентів – платників податку на
доходи фізичних осіб у Києві збільшилася на 0.9% – до 83 916.
Кількість ФОП–платників ПДФО у Києві1
(одиниць)
-9%

Кількість юридичних осіб – податкових
агентів у Києві1
(одиниць)
+1%

3 467

3 157

31.12.2014

31.12.2015

79 734

80 759

31.12.2014

31.12.2015

– Інформація Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної
служби.
1

Станом на 31.12.2015 заборгованість із сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста
Києва зменшилася на 6% – до 269 млн грн.

Податок на майно
У 2015 році надходження податку на майно становили 2 951 млн грн, або
102% річного плану, що на 56% більше за показник 2014 року.
У 2015 році податок на майно посідав третє місце за обсягом надходжень до загального фонду
бюджету міста Києва (питома вага – 11%).
Надходження податку на майно до бюджету міста Києва
(млн грн)
+56%
2 951
123
183

2 892
118
174

1 889

Плата за землю

2 645

2 600

Транспортний податок

1 889

2014
1

Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки1

2015

2015 (план)

– Сплачується фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Податок на майно, який належить до складу місцевих податків та зборів, був введений з 01 січня
2015 року. Відповідно до статті 265 Податкового кодексу України, цей податок складається з:
 плати за землю
 транспортного податку
 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
До 01 січня 2015 року до бюджету міста Києва надходила тільки плата за землю, яка не була
складовою місцевих податків та зборів.
Станом на 31.12.2015 заборгованість із сплати податку на майно до бюджету міста Києва
збільшилася на 39% – до 472 млн грн.
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Плата за землю:
Плата за землю справляється з юридичних та фізичних осіб у формі орендної плати за земельні
ділянки державної і комунальної власності та земельного податку.

У 2015 році надходження від плати за землю становили 2 645 млн грн, або
102% річного плану, що на 40% більше за показник 2014 року.
Зростання надходжень від плати за землю на 40%, або 756 млн грн, порівняно з попереднім роком
відбулося за рахунок більш ефективного використання земельних ресурсів, проведення послідовної
роботи зі збільшення кількості укладених договорів оренди земельних ділянок, розроблення та
затвердження КМР рішення від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель міста Києва», яке введене в дію з 01.07.2015, індексації
нормативної грошової оцінки земель (на індекс споживчих цін 124.9%).
Структура надходжень плати за землю до бюджету міста Києва
(%)
2014 рік

2015 рік

2% 1%

2% 1%
Орендна плата з юридичних осіб

32%

31%

Земельний податок з юридичних осіб

1 889
млн грн

2 645
млн грн

Земельний податок з фізичних осіб
65%

66%
Орендна плата з фізичних осіб

Станом на 31.12.2015 заборгованість від плати за землю до бюджету міста Києва збільшилася на
33% – до 453 млн грн.

Станом на 31.12.2015 кількість платників земельного податку в Києві
зменшилася на 0.2% – до 81 454, кількість платників орендної плати за землю
зменшилася на 4.8% – до 4 928.
Кількість платників орендної плати за
землю у Києві1
(одиниць)
2014

Кількість платників земельного податку в
Києві1
(одиниць)
2015

2014

-4%

2015

-0.1%
-6%

3 162

3 041

-1%

2 015

Юридичні особи

1 887

Фізичні особи

9 304

72 326

72 219

9 235

Юридичні особи

Фізичні особи

– Інформація Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної
служби.
1
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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
Зазначений податок введено з 01 січня 2015 року. Відповідно до статті 266 Податкового кодексу
України платниками даного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є
власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Київська міська рада 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.
Відповідно до статті 266.4.1 Податкового кодексу України встановлюються пільги для об'єктів
житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб: база оподаткування
зменшується на 60 кв. м для квартир, 120 кв. м – для жилих будинків і 180 кв. м – для різних типів
об’єктів житлової нерухомості.
Крім того, КМР має право встановлювати пільги з цього податку, враховуючи майновий стан та рівень
доходів громадян.

У 2015 році надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, становили 183 млн грн, або 105% річного плану.
Структура надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до
бюджету міста Києва у 2015 році
(%)

8%

7%
0.5%

Нежитлова нерухомість – юридичні особи
Житлова нерухомість – фізичні особи

183
млн грн

Житлова нерухомість – юридичні особи
Нежитлова нерухомість – фізичні особи

85%

Станом на 31.12.2015 кількість платників податку на нерухоме майно в Києві
збільшилася у 3.6 раза – до 12 621 внаслідок формування реєстру платників
податку на нерухоме майно протягом 2015 року.
Станом на 31.12.2015 заборгованість з податку на нерухоме майно до бюджету міста Києва
становила 3.6 млн грн.
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Транспортний податок:

У 2015 році надходження від транспортного податку становили 123 млн грн, з
яких 72% припадало на податок з фізичних осіб.
Транспортний податок введено з 01 січня
2015 року. Платниками транспортного податку
є фізичні та юридичні особи, які мають
зареєстровані в Україні власні легкові
автомобілі.

Структура надходжень транспортного
податку до бюджету м. Києва у 2015 році
(%)

У 2015 році об'єктами оподаткування були
легкові автомобілі, які використовувалися до
5 років і мали об’єм циліндрів двигуна
понад 3 000 куб. см. З 01 січня 2016 року
об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з
року випуску яких минуло не більше ніж 5 років
(включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 750 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
01 січня податкового року, тобто понад
1 033 500 грн.

28%

123
млн грн
72%

Транспортний податок з фізичних осіб

Ставка податку встановлюється у розмірі
25 000 гривень за кожен легковий автомобіль,
що є об’єктом оподаткування, з розрахунку на
календарний рік.

Транспортний податок з юридичних осіб

Станом на 31.12.2015 заборгованість від транспортного податку до бюджету міста Києва
становила 16.9 млн грн.

Єдиний податок
У 2015 році надходження єдиного податку до бюджету міста Києва
збільшилися на 36% – до 1 922 млн грн, що становило 101% річного плану.
Зростання надходжень єдиного податку порівняно з попереднім роком пов’язане головним чином із
збільшенням надходжень від фізичних осіб-підприємців, зокрема внаслідок збільшення їх
кількості.
Відповідно до нових змін до Податкового кодексу, з 01 січня 2015 року зменшилася кількість груп
платників єдиного податку із шести до чотирьох та збільшився максимальний розмір дозволеного
доходу для спрощеної системи оподаткування.
У 2014 році надходження від єдиного податку зараховувалися до спеціального фонду бюджету
міста Києва. Внаслідок змін, внесених до статті 64 Бюджетного кодексу України, з 01 січня 2015 року
єдиний податок зараховується до загального бюджету міста Києва.
Надходження єдиного податку до бюджету міста Києва
(млн грн)
+36%
1 922

1 901

1 338

1 307

491

584

594

2014

2015

2015 (план)

1 409

918

Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиниий податок з фізичних осіб
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Станом на 31.12.2015 кількість платників єдиного податку в місті Києві
збільшилася на 5.8% – до 123 674.
Кількість фізичних осіб, платників єдиного
податку до бюджету м. Києва1
(тис. осіб)

Кількість юридичних осіб, платників
єдиного податку до бюджету м. Києва1
(тис. осіб)

+7%

1

-0.3%

95.6

102.5

21.21

21.15

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

– Інформація Головного управління Державної фіскальної служби України у місті Києві.

Відповідно до статті 291 Податкового кодексу суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену
систему оподаткування поділяються на чотири групи платників єдиного податку:
Група

Платники

І група

Фізичні особи–
підприємці

 не використовують працю найманих осіб
 фіксовані ставки, які встановлюються
Київською міською радою залежно від
 здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на
виду господарської діяльності у межах
ринках та/або провадять господарську діяльність з
до 10% розміру мінімальної заробітної
надання побутових послуг населенню
плати на 01 січня
 обсяг доходу не перевищує 300 000 грн в рік

ІІ група

Фізичні особи–
підприємці

 кількість працівників не перевищує 10 осіб
 фіксовані ставки, які встановлюються
Київською міською радою залежно від
 підприємці, які провадять господарську діяльність з
виду господарської діяльності в межах
надання послуг платникам єдиного податку та/або
до 20% розміру мінімальної заробітної
населенню
плати
 обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн в рік

ІІІ група

Фізичні особи–
підприємці та
юридичні особи

 кількість працівників не обмежена
 обсяг доходу не перевищує 20 000 000 грн в рік

ІV група

Характеристики

Ставка податку

 2% доходу зі сплатою ПДВ
 4% доходу без сплати ПДВ

Сільськогоспо-  частка сільськогосподарського товаровиробництва  % нормативної грошової оцінки одного
дарські
за попередній податковий рік дорівнює або
гектара сільськогосподарських угідь
товаровиробники
перевищує 75%
залежно
від
типу
земель,
їх
розташування

У 2015 році питома вага надходжень єдиного податку до бюджету міста Києва
від платників ІІІ групи збільшилася з 87% до 93%.
Структура надходжень єдиного податку до бюджету міста Києва
(%)
2014 рік

2015 рік

1%
3% 9%

1 409
млн грн

87%

7%

І група
ІІ група
IІІ група
IV група

1 922
млн грн

93%

Станом на 31.12.2015 заборгованість від єдиного податку до бюджету міста Києва збільшилася на
32% – до 41.6 млн грн.
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Податок на прибуток підприємств
Надходження податку на прибуток підприємств і організацій збільшилися на
1 566 млн грн – до 1 625 млн грн, що становило 104% річного плану.
З 01 січня 2015 року до бюджету міста Києва, крім податку на прибуток підприємств комунальної
власності зараховується 10 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ
недержавної форми власності (відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України). Саме завдяки
цим змінам надходження податку на прибуток до бюджету міста Києва збільшилися на 1 566 млн грн.
Відповідно до Податкового кодексу України, у 2014 та 2015 роках базова ставка податку на прибуток
становила 18%. У 2015 році скасовано ставку 5% для суб'єктів ІТ-індустрії та інші пільги суб'єктам з
інших галузей економіки.
Не сплачують податок на прибуток бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії,
релігійні, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, пенсійні фонди,
метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку, а також суб’єкти господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування.
Станом на 31.12.2015 кількість платників податку на прибуток становила 64 342 юридичні особи,
зокрема і 139 підприємств і фінансових установ комунальної власності.

Найбільші перерахування податку здійснили приватні підприємства – 40%
усіх надходжень податку на прибуток за 2015 рік.
Структура надходжень податку на прибуток підприємств до бюджету міста Києва
(%)
2014 рік

2015 рік

Податок на прибуток приватних
підприємств
Податок на прибуток підприємств,
створених за участю іноземних інвесторів
Податок на прибуток іноземних
юридичних осіб

59
млн грн

Податок на прибуток страхових
організацій
Податок на прибуток банківських
організацій

100%

4%4%
5%
13%

1 625
млн грн

40%

34%

Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної
власності
Податок на прибуток інших підприємств
недержавної форми власності

Станом на 31.12.2015 заборгованість зі сплати податку на прибуток підприємств до бюджету
міста Києва становила 340.5 млн грн, що на 313 млн грн більше за показник попереднього року.
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Акцизний податок
Надходження акцизного податку становили 976 млн грн, з яких 45% становив
акцизний податок з нафтопродуктів та газу.
З 01.01.2015 внаслідок змін до
Бюджетного
кодексу
України,
до
бюджету міста Києва зараховується
акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів (горілки, лікерогорілчаних виробів, тютюнових виробів,
вина, пива, нафтопродуктів та газу).
Станом на 31.12.2015 кількість платників
акцизного податку становила 2 419 осіб,
заборгованість зі сплати цього податку
до бюджету міста Києва – 3.3 млн грн.

Структура надходжень акцизного податку до
бюджету міста Києва у 2015 році
(%)
Нафтопродукти та газ

10%
12%

17%

976
млн грн

45%

Горілка та лікерогорілчані вироби
Тютюнові вироби
Вина

16%

Пиво

Інші податкові надходження до загального фонду бюджету міста
У 2015 році надходження інших податків та зборів до загального фонду
бюджету міста Києва становили 109 млн грн, або 95% річного плану, що на
24% менше за показник 2014 року.
Зменшення інших податкових надходжень пов'язане зі скасуванням у 2015 році зборів за провадження
деяких видів підприємницької діяльності (у 2014 році надходження становили 65.1 млн грн).
У 2015 році до інших податкових надходжень належали такі податки та збори:
 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів (води, лісових ресурсів, надр).
Надходження до бюджету міста Києва становили 47.4 млн грн, або 104% річного плану, що на 3.8%
більше за показник 2014 року.
 80% екологічного податку (у 2014 році зараховувався до спеціального фонду). Надходження
екологічного податку порівняно з попереднім роком зменшилися на 18% – до 29.7 млн грн (92%
річного плану) головним чином внаслідок скасування податку за викиди в атмосферне повітря
забруднювальних речовин пересувними джерелами забруднення з 01 січня 2015 року.
 Збір за місця для паркування транспортних засобів. Надходження цього збору до бюджету
міста Києва зменшилися на 6.6% – до 23.2 млн грн (96.8% річного плану).
Відповідно до рішення КМР від 28.01.2015 № 58/923 ставки збору встановлюються за кожний день
провадження діяльності з паркування у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для
паркування, у розмірі від 0.03 до 0.05% мінімальної заробітної плати на 01 січня (тобто від 0.37
до 0.61 гривні за 1 кв. м за день у 2015 році) згідно з переліком паркувальних майданчиків які
закріплених за КП «Київтранспарксервіс».
Станом на 01.01.2015 налічувалося 681 паркувальний майданчик з 27 252 машино-місцем (на
01.01.2014 – 690 майданчиків з 28 278 машино-місцем) загальною площею 601 335 кв. м, зокрема
313 398 кв. м площею, відведеної для паркування (S), зокрема 28 831 кв. м площі, відведеної для
безоплатного паркування (I).
Сума збору, яка підлягає сплаті до бюджету міста, розраховується за формулою: P = (S - I - A) * C * M * N,
де P - сума збору, яка підлягає сплаті за звітний квартал; А – площа земельної ділянки, тимчасово
виведеної з експлуатації за розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА); C – ставка збору; M –
мінімальна заробітна плата на 1 січня; N – кількість днів провадження діяльності.
 Туристичний збір. Надходження до бюджету міста Києва становили 13.0 млн грн, або 102%
річного плану, що на 5.2 млн грн більше за показник 2014 року.
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Неподаткові надходження до загального фонду бюджету міста
У 2015 році неподаткові надходження становили 557 млн грн, або 105%
річного плану, що на 34% більше за показник 2014 року.
Неподаткові надходження до бюджету міста Києва
(млн грн)
+34%
557
21

530
17
62

64
415
28

72

72

Плата за надання
адміністративних послуг

104

Надходження від орендної плати
майнових комплексів

15

61

113

Частини чистого прибутку
комунальних підприємств

186
287

275

Державне мито
Інші неподаткові надходження

125

2014

2015

2015 (план)

Плата за надання адміністративних послуг

У 2015 році надходження від надання адміністративних послуг збільшилися в
2.3 раза – до 287 млн грн, що становило 104% річного плану.
Збільшення надходжень порівняно з попереднім роком пов’язане головним чином з розширенням
переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у місті Києві, та збільшенням кількості
звернень громадян.
 У 2014 та 2015 роках адміністративні послуги в місті Києві надавалися через 11 ЦНАП – 1 міський
та 10 районних. До 2015 року міський ЦНАП входив до структури апарату виконавчого органу КМР
(КМДА) і виділений у окремий структурний підрозділ тільки наприкінці 2014 року. Районні ЦНАП досі
перебувають у структурі апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій.
 Станом на вересень 2015 року міський ЦНАП надавав 132 адміністративні послуги, районні ЦНАП –
від 62 до 92 послуг.
Структура плати за надання адміністративних послуг до бюджету міста Києва
(%)
2014 рік

2015 рік
Плата за надання інших адміністративних
послуг

11%

28%

Плата за ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами

125
млн грн
61%

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими
виробами

4%
18%

287
млн грн

46%

32%

Інше
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Надходження від орендної плати майнових комплексів:

У 2015 році надходження від оренди комунального майна та майнових
комплексів становили 113 млн грн (109% планового показника), що на 39%,
або 73 млн грн менше показника 2014 року.
До надходжень від орендної плати майнових комплексів належать:


надходження від чистого прибутку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПАТ «АК «Київводоканал» за оренду
цілісних майнових комплексів;



надходження від оренди майна комунальної власності (нежитлової площі).
Надходження від прибутку
підприємств за оренду цілісних
майнових комплексів1
(млн грн)

Надходження від оренди
майна комунальної власності
(млн грн)
+8%

-84%

х%

95

- % виконання
в 2015 році

109%

92

99

2014

2015

106%

15

2014
1

2015

– Надходження від прибутку підприємств ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПАТ «АК «Київводоканал»

Надходження від чистого прибутку підприємств за оренду цілісних майнових комплексів:
 У рамках реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва в 2001
році територіальна громада м. Києва передала об’єкти енерго- та теплопостачання у володіння та
користування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» до 2017 року. За використання комунального майна
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зобов'язане здійснювати платіж на користь територіальної громади м. Києва в
розмірі 10% чистого прибутку, отриманого за попередній бюджетний рік, але не менше ніж 2 млн
грн за рік. У 2015 році до бюджету міста Києва надійшло 14.15 млн грн від ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за
оренду цілісного майнового комплексу.
 ПАТ «АК «Київводоканал» зобов’язане здійснювати платіж за користування водопровідноканалізаційними мережами, що належать територіальній громаді міста Києва, в розмірі 10% від
чистого прибутку, але не менше ніж 200 тис грн за рік згідно з договором на володіння та
користування майном територіальної громади м. Києва від 01 грудня 2006 року (зі змінами). У 2015
році до бюджету міста Києва надійшло 0.7 млн грн від ПАТ «АК «Київводоканал» за оренду
цілісного майнового комплексу.
 ПАТ «Київгаз» (відповідно до договору про володіння та користування майном територіальної
громади міста Києва від 21.04.2006) та ПАТ «Київспецтранс» (відповідно до угоди на володіння та
користування майном територіальної громади міста Києва від 31.05.2012 № 14) також зобов'язані
щорічно сплачувати до бюджету міста 10% чистого прибутку за попередній бюджетний рік, але не
менше ніж 200 тис грн за рік, за використання комунального майна. Проте у 2014 та 2015 роках
кошти від зазначених товариств не надходили.
Надходження від оренди майна комунальної власності:
До загального фонду бюджету міста Києва (згідно з рішеннями Київської міської ради «Про бюджет
міста Києва на 2015 рік») зараховувалася частина платежів від оренди майна комунальної власності:
 50% суми надходжень від оренди майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва. Інші 50% надходжень залишалися в управлінні організацій комунальної власності;
 25% суми надходжень від оренди майна комунальних підприємств, які утримували житлові об’єкти
м. Києва. Інші 75% надходжень залишалися в управлінні цих підприємств.
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Звільнені від орендної платні: бюджетні установи і організації, комунальні некомерційні
підприємства у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

Комунальне майно, що здається в оренду:
Станом на 31.12.2015 в комунальній власності територіальної громади міста Києва перебували
10 769 тис. кв. м нежитлової площі, що менше на 1.36% рівня 2014 року (без врахування площ
комунальної власності, які передано до сфери управління державних установ).

Станом на 31.12.2015 площа комунальної власності, що здавалася в оренду,
збільшилася на 0.03% – до 1 150.3 тис. кв. м. Водночас кількість орендарів
зменшилася на 4.4% – до 4 989 через зниження споживчої активності.
Станом на 31.12.2015 передано в пільгове орендне користування (творчим, громадським та іншим
організаціям державної та комунальної власності) за 1 грн на рік нежитлові приміщення загальною
площею 601.8 тис. кв. м, або 52% загальної орендованої площі.
Динаміка обсягу нежитлової площі, що належить територіальній громаді міста Києва
(тис. кв. м)
-1%

10 917.4

2014

10 769.0

0%

1 149.9
Загальна нежитлова площа1

2015

+3%

1 150.3

582.5

Нежитлова площа в оренді

601.8

в т.ч. нежитлова площа
в оренді за 1 грн

– Загальна площа, що перебувала в комунальній власності територіальної громади міста Києва, без врахування площ комунальної власності
територіальної громади міста Києва, які передано до сфери управління державних установ.
1

Заборгованість зі сплати оренди до бюджету міста Києва зменшилася на 15.8% – до 47.1 млн грн.

Частина чистого прибутку комунальних підприємств:
Згідно з Бюджетним кодексом України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» встановлено, що всі підприємства комунальної власності територіальної громади міста
Києва сплачують частку прибутку відповідно до нормативів відрахувань та порядку нарахування і
сплати відрахування частки прибутку.
У 2015 році надходження від чистого прибутку комунальних підприємств зросли на 17% – до
71.6 млн грн.
Найбільші платники частини чистого прибутку комунальних підприємств у 2015 році:
№ Назва комунального підприємства

Перераховано у 2015 році,
млн грн

Норматив відрахувань, %
чистого прибутку

1

КП «Київреклама»

20.6

80%

2

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

14.6

50%

3

КП «МА «Київ» (Жуляни)»

12.0

50%

4

КП «Спецжитлофонд»

3.2

50%

5

КП «КИЇВПАСТРАНС»

2.7

1%

6

ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест»

2.3

50%
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Трансферти з Державного бюджету до загального фонду міста Києва
У 2015 році обсяг трансфертів з Державного бюджету до загального фонду
бюджету міста Києва становив 9 476 млн грн, або 100% річного плану, що на
85%, або 4 352 млн грн більше показника 2014 року.
У 2015 році трансферти з Державного бюджету посідали перше місце за обсягом надходжень в
загальному фонді бюджету міста Києва (питома вага – 37%).
Збільшення трансфертів порівняно з попереднім роком головним чином пов’язане з надходженнями
освітньої та медичної субвенцій у розмірі 3 193 млн грн та 2 115 млн грн, а також збільшенням
субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на 501 млн грн – до 926 млн грн.
Трансферти з Державного бюджету до загального фонду бюджету міста Києва:
План
2015,
млн грн

Факт
ВикоФакт
2015,
нання
2014,
млн грн плану, % млн грн
100%
9 476
4 223

Зміна
2015/
2014, %
124%

Всього субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам

9 480

Медична субвенція

3 193

3 193

100%

-

н/з

Освітня субвенція
Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати
1
Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах

2 115

2 115

100%

-

н/з

1 969

1 966

100%

1 729

14%

926

926

100%

425

118%
н/з

586

586

100%

-

Субвенція на підготовку робітничих кадрів

292

292

100%

-

н/з

Субвенція на надання пільг з послуг зв'язку
Субвенція на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного
виробництва для комунального електротранспорту
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад
Субвенція на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих
військовослужбовців та інваліді І – ІІ групи з числа військовослужбовців,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції
Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг
Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення швидкої медичної допомоги
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони
здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу

246

246

100%

235

5%

49

49

100%

-

н/з

36

35

97%

8

351%

29

29

100%

-

н/з

23

23

99%

-

н/з

8

8

98%

7

10%

7

7

100%

9

-24%

1.3

1.0

79%

1.1

-12%

0.2

0.2

94%

0.2

7%

-

-

н/з

1 800

-100%

-

-

н/з

9

-100%

-

-

н/з

900

-100%

-

-

н/з

866

-100%

-

-

н/з

34

-100%

9 480

9 476

100%

5 124

85%

Субвенція на виконання функцій столиці
Субвенція на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою
Всього дотацій з Державного бюджету місцевим бюджетам
Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевого
бюджету
Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів
внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного
податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування
Всього трансферти з Державного бюджету до загального фонду
бюджету міста Києва

– Субвенція з Державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення. У 2014 році ця субвенція надходила до спеціального фонду бюджету міста Києва
1
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У 2015 році розмір субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
послуги з водопостачання та водовідведення зменшився на 3 086 млн грн – до 586 млн грн (у 2014
році ця субвенція надходила до спеціального фонду бюджету міста Києва).
Порівняно з попереднім роком до бюджету міста Києва не надходили: дотації з Державного бюджету
(у 2014 році – 900 млн грн), субвенція на виконання функцій столиці (у 2014 році – 1 800 млн грн) та
субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності (у
2014 році – 178 млн грн).
Водночас у 2015 році бюджет міста Києва отримав з Державного бюджету такі субвенції, які не
надходили в попередньому році: медичну субвенцію у розмірі 3 193 млн грн, освітню субвенцію у
розмірі 2 115 млн грн, субвенцію на підготовку робітничих кадрів у розмірі 292 млн грн, субвенцію на
придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту
у розмірі 49 млн грн, субвенцію на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розмірі
29 млн грн та субвенцію на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців та
військовослужбовців-інвалідів I - II групи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
у розмірі 23 млн грн.
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ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
У 2015 році доходи спеціального фонду бюджету м. Києва становили
5 995 млн грн (405% річного плану), що на 27% або 2 182 млн грн менше ніж у
2014 році.
Зменшення надходжень відбулося внаслідок таких змін:
 з 01 січня 2015 року відповідно до змін до Бюджетного кодексу України, до спеціального фонду
перестав зараховуватися єдиний податок (у 2014 році надходження становили 1 409 млн грн);
 у 2015 році трансферти з Державного бюджету до спеціального фонду не надходили (у 2014
році їх обсяг становив 3 850 млн грн).
Доходи спеціального фонду бюджету міста Києва
(млн грн)
-27%
8 177

Власні доходи спеціального фонду

5 995

3 850

Трансферти з Державного бюджету
до спеціального фонду

4 327

1 480

2014

2015

2015 (план)

У 2015 році власні доходи спеціального фонду бюджету міста Києва зросли на 39%, або 1 668 млн грн
в основному за рахунок зростання операцій з активами власних надходжень бюджетних установ
(зокрема операцій з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на 2 381 млн грн –
до 3 704 млн грн.
Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва
(%)
2014 рік

2015 рік
Єдиний податок та інші податкові
надходження
Власні надходження бюджетних
установ 1

18%

6%

4%

6%

Інші неподаткові надходження
47%

8 177
млн грн

Доходи від операцій з капіталом
26%

3%
3% 3%

5 995
млн грн

Цільовий фонд
Трансферти з Державного бюджету

84%

– Включають операції з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема із відображення експертної грошової оцінки земельних
ділянок) на суму 3 704 млн грн у 2015 році та 1 322 млн грн у 2014 році.
1
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Єдиний податок та інші податкові надходження спеціального фонду
У 2015 році податкові надходження до спеціального фонду становили 204 тис грн та були отримані від
податку з власників наземних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві.
З 1 січня 2015 року надходження від єдиного податку, екологічного податку та податку на нерухому
майно, відмінне від земельної ділянки, зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

Власні надходження бюджетних установ
У 2015 році власні надходження бюджетних установ зросли у 2.3 рази – до
5 027 млн грн, становлячи 84% доходів спеціального фонду бюджету
міста Києва.
Збільшення власних надходжень бюджетних установ порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок
збільшення операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема операцій з
відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на 2 381 млн грн – до 3 704 млн грн.
Динаміка власних надходжень бюджетних установ міста Києва
(млн грн)
+134%
5 027
461

Операції з активами власних
надходжень бюджетних установ
(благодійні внески, гранти, дарунки)1

862

2 147
319
506

Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю

3 704
584

1 322
138

2014

2015

445

Надходження бюджетних установ
від іншої діяльності та джерел2

2015 (план)

– Відображення в обліку негрошових операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема операції із відображення експертної
грошової оцінки земельних ділянок), які обліковуються як у доходах, так і видатках бюджету міста Києва.
2 – Включають: плата 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.
1

Зазвичай операції з власними активами бюджетних установ мають негрошовий характер, їх
неможливо спланувати, внаслідок чого ці операції не враховуються під час затвердженні бюджету
Київською міською радою.
Серед найбільших операцій з активами власних надходжень бюджетних установ у 2015 році
можна виділити такі:
 відображення грошової оцінки будівель та земельних ділянок, які перебувають на балансі
лікарень: Олександрівської клінічної лікарні м. Києва на суму 3 203 млн грн, Київської міської
клінічної лікарні № 18 – 163.4 млн грн, Київської міської клінічної лікарні № 8 – 14 тис. грн та
Київської міської психоневрологічної лікарні № 3 - 30.2 тис. грн;
 відображення грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають на балансі музеїв:
Національного центру народної культури «Музей І. Гончара» – 7.7 млн грн; Національного музею
мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків – 4.96 млн грн.
У 2014 проведено значну операцію з відображенням експертної грошової оцінки земельної ділянки
(вул. Госпітальна 24-а) загальною вартістю 1 047 млн грн Національним історико-архітектурним
музеєм «Київська фортеця».
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Інші неподаткові надходження спеціального фонду
У 2015 році інші неподаткові надходження до спеціального фонду бюджету
м. Києва становили 354 млн грн (178% річного плану), що на 70%, або 146 млн
грн більше ніж у 2014 році.
До інших суттєвих неподаткових надходжень спеціального фонду міста Києва належали кошти
пайової участі в розвитку інфраструктури міста та дивіденди, нараховані на акції
господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність.

Надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста Києва
(млн грн)
+102%
196%

333
165

2014
х%

2015

- % виконання в 2015 році

Відповідно
до
Закону
України
«Про
регулювання містобудівної діяльності» та
Порядку визначення розмірів пайової участі
(внесків)
забудовників
(інвесторів)
у
створенні
соціальної
та
інженернотранспортної інфраструктури м. Києва,
затвердженого рішенням КМР від 30.12.2010 №
573/5385, всі замовники, що провадять на
території
міста
Києва
будівництво,
реконструкцію,
реставрацію,
капітальний
ремонт, переоснащення тощо будь-яких об’єктів,
зобов’язані перераховувати пайову участь у
створенні
соціальної
та
інженернотранспортної інфраструктури.

Сплата пайової участі здійснюється відповідно до договору, укладеному з містом Києвом в особі
Департаменту економіки та інвестицій на підставі звернення замовника та наданих ним документів.
У 2015 році збільшення надходжень від пайової участі в розвитку інфраструктури пов’язане із
відновленням та збільшенням обсягів будівництва в місті Києві.
Кількість укладених договорів пайової
участі в розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва
(одиниць)

Загальна вартість укладених договорів
пайової участі в розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури
(млн грн)

+15%

1931

+186%

2211

426

149

2014
1

2015

2014

2015

– Зокрема 1 договір компенсації за гідронамив території, відведеної під будівництво у 2014 та 2015 роках.
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Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств з часткою комунальної
власності
У 2015 році товариства, у статутних капіталах яких є комунальна власність, сплатили 4.3 млн грн
дивідендів до бюджету міста, що становило 29% річного плану.
Причиною недовиконання планового показника з надходження дивідендів (доходу), нарахованих
на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність, є
перерахування дивідендів за 2014 рік у сумі 23.65 млн грн підприємством ПАТ «КХ «Київміськбуд»
29 січня 2016 року.

У 2014 та 2015 роках тільки 3 з 29 діючих господарських товариств, у
статутних капіталах яких перебувала комунальна власність міста, сплатили
дивіденди до бюджету міста Києва.
Станом на 31.12.2015 територіальній громаді міста Києва належали частки у 38 господарських
товариствах, з яких 9 товариств перебували в процесі банкрутства.
20 березня 2015 року пакет акцій розміром 29.95% статутного капіталу ПАТ «НВЦ «Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод» продано на аукціоні за 171.8 млн грн.
Дивіденди, нараховані на акції
господарських товариств з часткою
комунальної власності
(млн грн)

Товариства, що сплатили дивіденди
(млн грн)

-88%
№ Назва товариства

х%

- % виконання в 2015 році

2015

4.3

4.3

-

0.00003

ПАТ НВЦ «Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод»
(частка у статутному капіталі
1
29.95%)

2

ТОВ «ТЕХНОПРОМСЕРВІС»
(частка 30%)

3

ПАТ «ХК «Київміськбуд» (частка
2
80%)

30.4

-

Всього

34.7

4.3

4

2014

Сплачено
у 2015 р.,
млн грн

1

35

29%

Сплачено
у 2014 р.,
млн грн

– 20 березня 2015 року пакет акцій розміром 29.95% ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» продано за 171.8 млн грн.
– Дивіденди у сумі 23.65 млн грн, нараховані на акції ПАТ «ХК «Київміськбуд», що належать територіальній громаді міста Києва, за результатом
фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, надійшли до бюджету міста Києва 29.01.2016, на підставі рішення позачергових
загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд», 31.07.2015.
1
2
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ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, У СТАТУТНИХ КАПІТАЛАХ ЯКИХ
ПЕРЕБУВАЛА КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСТА КИЄВА, СТАНОМ НА 31.12.2015
Господарські товариства, що перебували в управлінні Департаменту комунальної власності м. Києва:
№

Назва товариства

Частка у статутному
капіталі, %

1

ВАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 4»

2

ВАТ «ХЛІБ КИЄВА»

3

ЗАТ «ЕКОТЕХПРОМ»

4

ПрАТ «СТАРИЙ ХРЕЩАТИК»

5

ПАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

25.46 (66%1)

6

ПАТ «КИЇВГАЗ»

28.46 (65%1)

7

ПАТ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3»

86.26

8

ПАТ «ТЕХВОДСЕРВІС»

97.77

9

ПАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»

10

ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»2

11

ПрАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

51

12

ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

61

13

СП «МРІЯ-ДАВІ-ДАН»

14

ТОВ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ» (ІНСТИТУТ ІНВАЛІДІВ)

15

ТОВ «АГРОФІРМА «ЄДНІСТЬ»

51

16

ТОВ «ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ «КИЇВ-СПАРТАК» ІМ. І.Є. ТУРЧИНА

51

17

ТОВ «МЕТРОВАГОНСЕРВІС»

51

18

ТОВ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР «КИЇВ»

51

19

ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «СТОЛИЦЯ»

20

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

34.97

21

ВАТ «ДЕРІЇВСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (у банкрутстві, в процесі розпорядження майном)

99.99

22

ВАТ «ЗАВОД «КЕРАМІК» (у банкрутстві, процедура ліквідації)

29.99

23

ВАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (у банкрутстві, процедура ліквідації)

24

ВАТ «РАДИКАЛ» (у банкрутстві, процедура екологічної санації)

27.68

25

ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ» (у банкрутстві, процедура
ліквідації)

99.29

26

СП ТОВ «ЕТНА» (у банкрутстві, процедура ліквідації)

27

ТОВ «ТЕМП» (у банкрутстві, процедура ліквідації)

28

ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АРСЕНАЛ-КИЇВ» (у банкрутстві, процедура ліквідації)

81.2
51
51
33.96

80
25.0002

40
29.2

50

100

50
8.90
3

Господарські товариства, що перебували в управлінні районних в місті Києві державних адміністрацій:
№

Назва товариства

Частка у статутному
капіталі, %

1

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДЕСНЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ ПРИ МАУП»

50

2

ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «КЛІНІКА XXI»

30

3

ТОВ «ПЕЧЕРСЬК»

50

4

ТОВ «ТЕХНОПРОМСЕРВІС»

30

5

ПрАТ СП «ПАРТНЕР»

10

6

ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД «ШКОЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ»

50

7

ТОВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ»

50

8

ТОВ «РАЙБУДСЕРВІС»

51

9

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПОРТРАДІОСЕРВІС»

25

10

ПАТ «ПЛОДООВОЧ» (у банкрутстві, процедура ліквідації)

1.3

– У дужках вказана ефективна доля володіння територіальної громади міста Києва у підприємстві, яка включає пряму долю володіння та долю
володіння через ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ».
2 – 02 червня 2016 року Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення № 46 про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ «Хрещатик». ПАТ КБ «Хрещатик» було віднесено до категорії неплатоспроможних
05 квітня 2016 року. Це сталося через невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності ПАТ КБ «Хрещатик» та відсутністю
достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв’язку з тим, що діяльність ПАТ КБ «Хрещатик» не
відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України.
1
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Доходи від операцій з капіталом
У 2015 році доходи від операцій з капіталом збільшилися на 31%, або
83 млн грн – до 351 млн грн, що становить 73% планового показника.
Кошти від відчуження майна
(приватизації)
(млн грн)

Кошти від продажу землі
(млн грн)

+236%

-58%
272%

272

х%

- % виконання
в 2015 році

187
21%

79

81

2014

2015

2014

2015

Кошти від відчуження майна (приватизації)
Загалом, відчуженню (приватизації) підлягали нежитлові будівлі та приміщення. У 2015 році укладено
договори на продаж 31 об’єкта комунальної власності на загальну суму 272.79 млн грн (без ПДВ), у
2014 році – на продаж 32 об’єктів загальною вартістю 45 млн грн (без ПДВ).
Збільшення надходження коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, майже
у 2.7 раза від запланованих показників 2015 року, відбулося за рахунок продажу пакета акцій 29.95%
АТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за 171.8 млн грн.
 20 березня 2015 року пакет акцій 29.95% ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод» продано на аукціоні компанії ТОВ «ФК «Куб», яка діяла в інтересах ПрАТ «Фармацевтичної
фірми «Дарниця». Реалізаційна ціна пакета становила 171.8 млн грн, що на 28.64 млн грн більше
його початкової ціни (143.2 млн грн).
Кошти від продажу землі
У 2015 році укладено договори на продаж 14 земельних ділянок на загальну суму 73.4 млн грн, у 2014
році – на продаж 7 земельних ділянок загальною вартістю 203.7 млн грн.
У 2015 році надходження від продажу землі зменшилися на 108 млн грн – до 79 млн грн, що становить
21% планового показника. Недовиконання планових показників пов'язане з тим, що під час
формування планових показників бюджету міста Києва на 2015 рік приймалося до уваги, що виконання
цих показників можливе за умови успішного проведення земельних торгів з продажу земельних
ділянок, які не відбулися.
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Цільовий фонд
У 2015 році надходження цільового фонду міста Києва зросли на 15% – до
263 млн грн, з яких основну частку становлять кошти від плати за право
тимчасового використання місць комунальної власності.
Цільовий фонд утворений Київською міською радою відповідно до положення про ці фонди, що
затверджено в рамках прийняття рішення «Про бюджет міста Києва на 2015 рік». Цільовий фонд
складається з доходів та видатків, які утворюються і використовуються для фінансування розвитку
міського господарства та розв'язання вкрай важливих проблем міста Києва.
Джерела надходження коштів до цільового фонду бюджету міста Києва
(млн грн)
+15%
263

9
230

32
218

12
14
34

9

8

69
75

Кошти від плати за право тимчасового
використання місць комунальної
власності (для розташування зовнішньої
реклами)
Кошти пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) в утримання об'єктів бдагоустрою
міста Києва
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Кошти, що надходять відповідно до умов
інвестиційних угод та аукціонів

152
126

2014

2015

Кошти відновної вартості зелених
насаджень, що підлягають видаленню
на території міста Києва

2015 (план)

Трансферти з Державного бюджету до спеціального фонду
У 2015 році трансферти з Державного бюджету до спеціального фонду бюджету міста Києва не
надходили. У 2014 році обсяг трансфертів становив 3 850 млн грн, з яких 3 672 млн грн надійшло у
вигляді субвенцій на погашення заборгованості з різниці в тарифах. У 2015 субвенція на погашення
заборгованості з різниці в тарифах розміром 586 млн грн надійшла до загального фонду бюджету
міста Києва.
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2015 РОЦІ
У 2015 році видатки бюджету міста Києва зросли на 21% – до 28 010 млн грн,
що становило 114% планового показника.
Міжбюджетні трансферти до
Державного бюджету та місцевих
бюджетів Київської області
(млн грн)

Власні видатки бюджету міста Києва
(млн грн)

+27%
-95%

114%

27 957
22 085

х%

- % виконання
в 2015 році

1 144
79%

53

2014

2015

2014

2015

 Власні видатки (без урахування міжбюджетних трансфертів) зросли на 27%, або 5 872 млн грн,
– до 27 957 млн грн внаслідок збільшення видатків на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист
та забезпечення, зокрема за рахунок нових типів субвенцій з Державного бюджету (медичної
та освітньої субвенцій). Також зростання власних видатків порівняно з попереднім роком
пов'язане із збільшенням операцій з активами власних надходжень бюджетних установ
(зокрема операцій із відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на 180%, або
2 381 млн грн – до 3 704 млн грн у 2015 році. Перевиконання планового показника власних
видатків на 14%, або 3 499 млн грн головним чином пов'язане з відображенням в обліку операцій з
власними активами бюджетних установ, що не було передбачено бюджетом, затвердженим
Київською міською радою.
 Міжбюджетні трансферти до Державного бюджету та місцевих бюджетів Київської області
скоротилися внаслідок того, що у 2015 році не перераховувалися (вилучалися) кошти з бюджету
міста Києва до Державного бюджету для збалансування доходів та видатків територій, оскільки
доходи бюджету міста Києва не перевищували видатки під час розрахунків міжбюджетних
трансфертів (у 2014 році такі вилучення становили 1 141 млн грн). Зменшення міжбюджетних
трансфертів порівняно з плановим показником пов’язане із неперерахуванням до державного
бюджету субвенції на виконання програми «Шкільні підручники» в розмірі 13.6 млн грн.
Видатки бюджету міста Києва в розрізі фондів
(%)
2014 рік

2015 рік

Загальний фонд – власні видатки
0.1%
30.6%

Загальний фонд – міжбюджетні
трансферти

34.0%

23 229
млн грн

28 010
млн грн

1

Спеціальний фонд – власні видатки
61.1%

0.1%
69.2%

4.9%
Спеціальний фонд – міжбюджетні
трансферти

– Включають операції з активами бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на суму
3 704 млн грн у 2015 році та 1 322 млн грн у 2014 році.
1
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У 2015 році видатки бюджету міста Києва здійснювалися через 32 головні розпорядники:
 10 районних в місті Києві державних адміністрацій;
 20 департаментів та управлінь виконавчого органу КМР (КМДА);
 Київську міську раду;
 Апарат виконавчого органу КМР (КМДА).
Видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів міста Києва
Головний розпорядник

2014,
млн грн

% зміна
2015 / 2014

2015,
млн грн

% виконання
в 2015 р.

Департамент охорони здоров'я1

2 962

7 144

141%

212%

Департамент соціальної політики1

2 759

4 350

58%

106%

Департамент транспортної інфраструктури

1 930

2 570

33%

98%

Департамент фінансів

2 472

1 700

-31%

96%

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

3 883

1 232

-68%

93%

Департамент освіти і науки, молоді та спорту1

515

818

59%

93%

Департамент будівництва та житлового забезпечення

157

655

317%

98%

1 463

517

-65%

105%

142

275

94%

89%

Департамент культури1
Департамент міського благоустрою та збереження
природнього середовища
Київська міська рада (Секретаріат)

98

161

64%

95%

124

148

20%

87%

Департамент суспільних комунікацій

48

49

0%

93%

Департамент містобудування та архітектури

15

41

169%

81%

Департамент економіки та інвестицій

29

36

25%

91%

Департамент земельних ресурсів

22

20

-7%

73%

Департамент комунальної власності м. Києва

11

18

63%

98%

Служба у справах дітей та сім'ї1

13

16

24%

99%

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

20

14

-31%

71%

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

4

9

128%

95%

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

-

8

н/з

84%

Управління (інспекція) самоврядного контролю

-

1

н/з

60%

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва

-

-

н/з

н/з

Апарат виконавчого органу КМР (КМДА)

Управління охорони культурної спадщини

18

-

-100%

н/з

Управління туризму

3

-

-100%

н/з

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці

9

-

-100%

н/з

Дніпровська районна державна адміністрація

826

1 002

21%

98%

Деснянська районна державна адміністрація

777

995

28%

96%

Святошинська районна державна адміністрація

760

969

27%

100%

Дарницька районна державна адміністрація

769

968

26%

97%

Оболонська районна державна адміністрація

710

862

21%

99%

Шевченківська районна державна адміністрація

666

819

23%

98%

Солом’янська районна державна адміністрація

652

811

24%

99%

Голосіївська районна державна адміністрація

536

706

32%

97%

Подільська районна державна адміністрація

495

630

27%

98%

Печерська районна державна адміністрація

338

446

32%

97%

Районні в місті Києві державні адміністрації2

– Включають операції з активами бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок): по Департаменту охорони
здоров'я – на суму 3 563 млн грн у 2015 році та 170 млн грн у 2014 році; по Департаменту соціальної політики – на суму 26.4 млн грн у 2015 році та 1.6 млн грн у
2014 році; Департамент освіти і науки, молоді та спорту – на суму 7.2 млн грн у 2015 році та 4.0 млн грн у 2014 році; по Департаменту культури – на
суму 12.7 млн грн у 2015 році та 1 052 млн грн у 2014 році; по Службі у справах дітей та сім'ї – 1.1 млн грн у 2015 році та 180 тис грн у 2014 році.
1

– Включають операції з активами бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на загальну суму 93.6 млн грн у
2015 році та 94.3 млн грн у 2014 році.
2
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Структура видатків бюджету міста Києва за видами видатків (економічна класифікація)
(%)
2014 рік

2015 рік
Поточні видатки

4.9%

0.2%

14.3%

26.1%

23 229
млн грн
80.8%

Капітальні видатки

1

28 010
млн грн
73.7%

Міжбюджетні трансферти

– Включають операції з активами бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на суму
3 704 млн грн у 2015 році та 1 322 млн грн у 2014 році.
1

У 2015 році поточні видатки (на поточні потреби) зросли на 10% – до
20 654 млн грн, що становить 74% загальних видатків бюджету міста Києва.
Структура видатків бюджету міста Києва за видами видатків (економічна класифікація) 1
План
2015,
млн грн

Факт
2015,
млн грн

Виконання бюджету,
%

Факт 2015,
у % до
підсумку

Факт
2014,
млн грн

Зміна
2015/2014,
%

Поточні видатки

20 903

20 654

99%

74%

18 777

10%

Оплата праці

7 242

7 210

100%

26%

6 414

12%

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам

3 735

3 688

99%

13%

5 636

-35%

Соціальне забезпечення

3 564

3 493

98%

12%

2 323

50%

Обслуговування боргу

1 606

1 577

98%

6%

1 312

20%

Комунальні послуги

1 817

1 560

86%

6%

1 120

39%

Дослідження і розробки, окремі заходи
по реалізації державних (регіональних)
програм

1 084

1 043

96%

4%

848

23%

Продукти харчування

622

613

98%

2%

464

32%

Медикаменти та перев'язувальні
матеріали

615

802

130%

3%

336

139%

Інші поточні витрати

618

669

108%

2%

323

107%

3 541

7 306

206%

26%

3 311

121%

740

4 670

631%

17%

1 676

179%

2 801

2 636

94%

9%

1 634

61%

Кредитування

-2

-2

163%

0%

-2

2%

Міжбюджетні трансферти

68

53

79%

0.2%

1 144

-95%

24 511

28 010

114%

100%

23 229

21%

2

Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Капітальні трансферти підприємствам

Усього

– Включають операції з активами власних надходжень бюджетних установ, що в основному обліковуються у капітальних видатках/ придбання
основного капіталу (зокрема операції із відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на загальну суму 3 704 млн грн у 2015 році
та 1 322 млн грн у 2014 році, які обліковуються як у доходах, так і видатках бюджету міста Києва.
2 – Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.
1
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Зростання поточних видатків на 10% або 1 877 млн грн порівняно з попереднім роком пов'язане
головним чином зі збільшенням видатків на соціальне забезпечення населення (на 1 170 млн грн),
зростанням видатків на оплату праці (на 795 млн грн), медикаментів (на 466 млн грн) та комунальних
послуг (на 440 млн грн). Водночас субсидії та поточні трансферти підприємствам зменшилися на
35%, або 1 947 млн грн, зокрема внаслідок зменшення суми субвенції з державного бюджету на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на 3 086 млн грн.
Основними статтями поточних видатків були:
 оплата праці в бюджетних установах (питома вага в поточних видатках – 26%);
 субсидії та поточні трансферти комунальним підприємствам та організаціям для виконання певних
бюджетних програм та заходів (питома вага в поточних видатках – 13%);
 соціальний захист та соціальне забезпечення населення (питома вага в поточних видатках – 12%).

У 2015 році капітальні видатки збільшилися у 2.2 раза, або 3 995 млн грн, – до
7 306 млн грн, становлячи 26% загальних видатків бюджету міста Києва.
Зростання капітальних видатків пояснюється збільшенням операції з активами власних надходжень
бюджетних установ (зокрема операцій із відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок)
на 2 381 млн грн – до 3 704 млн грн., а також збільшенням капітальних трансфертів підприємствам на
1 002 млн грн.
Без урахування негрошових операцій з активами власних надходжень бюджетних установ,
капітальні видатки зросли у 1.8 раза, або 1 614 млн грн, – до 3 602 млн грн, що становить 102%
планового показника.
Оскільки більша частина доходів міста спрямовується на нагальні поточні видатки, капітальні
видатки є незначними та їх недостатньо для швидкого оновлення застарілої матеріальнотехнічної бази та інфраструктури міста Києва. Всі капітальні видатки здійснюються через
спеціальний фонд бюджету міста Києва.

Охорона здоров’я, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення є
основними пріоритетними галузями, які фінансуються з бюджету
міста Києва.
Галузева структура видатків бюджету міста Києва (функціональна класифікація)
(%)
2014 рік
2015 рік
Охорона здоров'я 1
Освiта
4%
3%
7%
4%
3%
6%

5%

17%

Обслуговування боргу

23 229
млн грн

22%

11%

Культура i мистецтво

1

3%

3%
5%

29%

5%
6%

Будiвництво
Транспорт, зв'язок, телеком

18%

3%

Соцiальний захист та соцiальне
забезпечення
Житлово-комунальне господарство

8%

28 010
млн грн

15.0%

23%

Державне управлiння
Інші галузі
Міжбюджетні трансферти
– Включають операції з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних
ділянок): по охороні здоров'я – на суму 3 563 млн грн у 2015 році та 170 млн грн у 2014 році; по культурі і мистецтву – на суму 12.7 млн грн у 2015
році та 1 052 млн грн у 2014 році.
1

178

6

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік

ВИДАТКИ: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
У 2015 році видатки на галузь охорони здоров’я збільшилися у 2.1 раза – до
8 231 млн грн, що становить 184% річного плану та займали найбільшу
питому вагу (29%) у сукупних видатках бюджету міста Києва.
Динаміка видатків на охорону здоров'я
(млн грн)

Зростання видатків на галузь охорони
здоров'я на 4 350 млн грн порівняно з
попереднім роком пов'язане в основному зі
збільшення операцій з активами власних
надходжень бюджетних установ, що в
основному обліковуються у капітальних
видатках (зокрема з відображення експертної
грошової оцінки земельних ділянок), на 3 393
млн грн – до 3 563 млн грн.

+112%

8 231
3 881

2014

2015

Структура видатків на охорону здоров’я
за функціями у 2015 році
(млн грн)

Лікарні2

+347%

4 900

Структура видатків на охорону здоров’я
за видами витрат у 2015 році
(млн грн)

399%

3 521%

+919%

Капітальні
видатки2

3 673

Центри первинної
медичної допомоги

650

+20%

99%

100%

+11%

1 983

Оплата праці

Спеціалізовані
поліклініки (не мають
ліжкового фонду)

627

+24%

100%

131%

+139%

796

Медикаменти та
перев'язувальні
матеріали

8 231
млн грн1
99%

+19%

635

Дослідження і
розробки, окремі
заходи по реалізації
програм

85%

98%

+18%

503

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

+22%

124%

94%

+43%

367

Комунальні
послуги

+38%

108%

126%

+53%

275

Інші поточні
витрати

Спеціалізовані
лікарні (мають
ліжкову мережу)

622

+1%

119%

Інші заходи
по охороні здоров'я

486

+17%

Перинатальні центри,
пологові будинки

Інші установи
та заходи

+х%

206

739

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

-х%

видатків на
охорону
здоров'я

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

х%

- % планового показника
на 2015 рік (виконання
бюджету)

– Включають операції з активами бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на загальну суму
3 563 млн грн у 2015 році та 170 млн грн у 2014 році.
2 – Включають операції з активами бюджетних установ (зокрема з відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок) на суму 3 367 млн
грн у 2015 році: Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 3 203 млн грн, Київська міська клінічна лікарня №18 – 163.4 млн грн, Київська міська
клінічна лікарня №8 – 14 тис грн та Київська міська психоневрологічна лікарня №3 – 30.2 тис грн.
1
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У 2015 році з бюджету міста Києва фінансування отримувала 151 установа
охорони здоров’я.
Кількість установ охорони здоров’я, що отримували фінансування з бюджету міста Києва

Категорія установи

1

Кількість
установ,
станом на
кінець року

Кількість ліжок, од.,
станом на
кінець року

Лікарські
відвідування, тис.

Штатні одиниці, од.,
станом на
кінець року

2014

2015

2014

2015

%
зміна

2014

2015

%
зміна

2014

2015

%
зміна

Спеціалізовані поліклініки
(не мають ліжкового
фонду)

27

29

-

-

-

11 747

11 761

0.1%

11 100

11 140

0.4%

Центри первинної
медичної допомоги

28

28

-

-

-

11 678

12 023

3%

9 302

9 190

-1.2%

Лікарні

26

26

10 120

9 880

-2%

1 305

1 332

2%

19 642

19 203

-2%

Спеціалізовані лікарні
(мають ліжкову мережу)

22

23

4 128

3 978

-4%

888

561

-37%

7 617

7 381

-3%

Санаторії для дiтей та
пiдлiткiв (нетуберкульознi)

9

9

1 025

625

-39%

-

-

-

571

484

-15%

Загальні i спецiалiзованi
стоматологiчнi полiклiнiки

8

8

-

-

-

400

331

-17%

619

564

-9%

Перинатальні центри,
пологові будинки

6

6

1 055

1 040

-1.4%

298

309

4%

2 975

2 975

0%

Територiальнi медичнi
об'єднання

5

5

1 490

1 515

1.7%

201

200

-0.6%

2 407

2 259

-6%

Санаторiї для хворих
туберкульозом

2

2

400

300

-25%

-

-

-

226

170

-25%

Будинки дитини

2

2

270

270

0%

-

-

-

442

428

-3%

Центри екстреної медичної
допомоги

1

1

-

-

-

4281

4791

12%

2 702

2 703

0%

Полiклiнiки i амбулаторiї

1

1

-

-

-

958

814

-15%

551

549

-0.4%

Інші установи та заходи по
охороні здоров'я

10

11

-

-

-

-

-

-

2 403

2 419

0.7%

Усього

147

151

18 488

17 608

-5%

27 902

27 807

-0.3%

60 555

59 463

-2%

– Число осіб, яким надано допомогу амбулаторно і під час виїздів.

У 2015 році видатки бюджету міста Києва на заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет (зокрема забезпечення інсуліном) збільшилися в 1.9 раза, або 42 млн грн, –
до 91 млн грн.

На кінець 2015 року загальна кількість штатних одиниць в установах охорони
здоров’я Києва, які фінансуються з бюджету міста Києва, зменшилася на
1 093 одиниць та становила 59 463 штатних одиниць, зокрема кількість
медичного персоналу зменшилася на 905 одиниць – до 46 529.
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ВИДАТКИ: ОСВІТА
У 2015 році видатки міста Києва на освіту збільшилися на 25% – до
6 313 млн грн, що становило 98% річного плану та 23% сукупних видатків
бюджету міста Києва.
Динаміка видатків на освіту
(млн грн)

Збільшення видатків на 25%, або на
1 266 млн грн, порівняно з 2014 роком в
основному пов’язане зі збільшенням видатків
на оплату праці у закладах освіти (внаслідок
зростання мінімальної заробітної плати з
01.09.2015), на комунальні послуги (внаслідок
зростання тарифів та цін на енергоносії та
погашення заборгованості попередніх періодів)
та на капітальний ремонт закладів освіти.

+25%

6 313
5 047

Зменшення видатків на освіту порівняно з
плановим показником пов'язане головним
чином із зменшенням видатків на комунальні
послуги через економію бюджетних коштів.

2014

2015

Структура видатків на освіту за
функціями у 2015 році
(млн грн)
Загальноосвітні
школи та
школи-інтернати

Дошкільні заклади
освіти

Професійно-технічні
заклади освіти

Вищі заклади
освіти

Структура видатків на освіту за видами
витрат у 2015 році
(млн грн)

+21%

3 264

99%

100%

+15%

Оплата праці

3 864

+30%

97%

85%

+35%

332

+85%

95%

98%

+30%

485

Продукти
харчування

111%

+185%

331

Капітальні
видатки

304

Дослідження і
розробки, окремі
заходи з реалізації
програм

313

+12% 100%

6 313
млн грн
видатків на
освіту

1 051

Позашкільні заклади
освіти

185

+24%

96%

98%

+11%

Спеціальні
загальноосвітні
заклади освіти для
дітей з вадами
розвитку

162

+20%

96%

99%

+61%

69

Інші заклади та
заходи освіти

120

+15%

91%

142%

+118%

210

+х%

182

Комунальні
послуги

1 936

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

-х%

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

х%

Соціальне
забезпечення

Інші поточні
витрати

- % планового
показника на 2015 рік
(виконання бюджету)
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У 2015 році загальна кількість закладів освіти, що отримували фінансування
з бюджету, зросла з 1 059 до 1 071 закладів. Середні видатки міста Києва на 1
одержувача (учня, студента) зросли на 19% – до 13.5 тис. грн на рік.
Кількість закладів освіти та одержувачів, що отримували фінансування з бюджету міста Києва

Категорія закладу

Кількість установ,
станом на кінець
року

Середня кількість учнів/
дітей/ студентів, осіб

Середні видатки з бюджету
міста на 1 учня
рік, тис. грн

2014

2015

2015

2015

%
зміна

2014

2015

%
зміна

Дошкiльнi заклади освiти

503

512

94 298

98 985

5%

15.8

19.6

23%

Загальноосвiтнi школи, лiцеї,
гiмназiї

409

404

237 179

247 537

4%

10.8

12.5

15%

Позашкiльнi заклади освiти, заходи
iз позашкiльної роботи з дiтьми

37

40

73 078

74 217

2%

2.0

2.5

22%

Методична робота, iншi заходи у
сфері народної освiти

29

30

-

-

-

-

-

-

Професійно-технічні заклади освіти

19

26

9 703

14 710

52%

18.5

22.6

22%

Спеціальні заклади освiти для дiтей
з вадами у розвитку

16

16

2 620

2 724

4%

51.5

59.6

16%

Вечірні (змiннi) школи

11

11

3 878

3 480

-10%

7.7

8.4

9%

Централізовані бухгалтерії відділів
освіти

11

11

-

-

-

-

-

-

Школи-iнтернати

9

9

2 311

2 749

19%

40.5

44.7

10%

Вищі заклади освіти

8

7

6 411

6 609

3%

43.4

47.3

9%

Дитячі будинки

1

1

136

147

8%

115.5

122.0

6%

Заклади післядипломної освіти

1

1

11 028

12 248

11%

1.1

1.1

3%

Інші заклади освiти

5

3

3 880

3 278

-16%

5.5

6.9

25%

Допомога дітям-сиротам та дітям,
позбавленим піклування, яким
виповнюється 18 років

0

0

239

288

21%

1.8

1.7

-0.3%

1 059

1 071

444 761

466 972

5%

11.3

13.5

19%

Усього

На кінець 2015 року загальна кількість штатних одиниць та ставок
педагогічного персоналу у закладах освіти Києва, що фінансуються з
бюджету міста Києва, збільшилася на 3.4% – до 83 117 одиниць.
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ВИДАТКИ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У 2015 році фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне
забезпечення» збільшилося на 58%, або 1 539 млн грн, – до 4 188 млн грн, що
становить 106% річних планових призначень та 15% сукупних видатків
бюджету міста Києва.
Збільшення видатків на соціальний захист порівняно з 2014 роком загалом пов’язане зі
збільшенням видатків на субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, на соціальний захист населення та на допомогу у разі народження дитини.
Збільшення видатків на соціальний захист порівняно з плановим показником пов'язане головним
чином із збільшенням капітальних видатків, зокрема за рахунок коштів інших джерел власних
надходжень бюджетних установ («коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів»), надходження яких не передбачалися
бюджетом, затвердженим Київською міською радою.
Структура видатків на соціальний захист та забезпечення за видами витрат
(%)
2014 рік

2015 рік
Соціальне забезпечення

10%
1%

3%
1%

4%
1%
7%

Капітальні видатки
8%

2 648
млн грн

Оплата праці

4 188
млн грн

Комунальні послуги
85%

80%
Інші поточні витрати

Станом на 31.12.2015 мережа установ соціального захисту та соціального забезпечення міста
Києва налічувала:
 63 установи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам
та громадянам, які опинилися у скрутному становищі та потребують допомоги;
 155 клубiв пiдлiткiв за мiсцем проживання (заклади позашкільної освіти).

На кінець 2015 року загальна кількість фактично зайнятих штатних одиниць
в установах соціального захисту та соціального забезпечення, які
фінансуються з бюджету міста Києва, становила 4 852 одиниці.
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Видатки бюджету міста Києва на соціальний захист та соціальне забезпечення за ключовими
напрямками в 2015 році

Напрямок соціальної політики

Обсяг фінансування,
млн грн

Кількість одержувачів
фінансування, осіб

2015

% зміна
2015/2014

% від
плану

2014

2015

% зміна

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб на оплату житлово-комунальних
послуг

243

25%

100%

286 779

248 038

-14%

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб

2

13%

97%

366

299

-18%

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби
цивільного захисту на житлово-комунальні послуги та на
придбання твердого палива

74

22%

100%

56 150

57 938

3%

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні
послуги

88

22%

100%

70 882

73 088

3%

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

2

-40%

90%

4 096

4 570

12%

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8

92%

98%

18 182

19 389

7%

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку абонплата та встановлення телефонів

73

140%

100%

138 366

92 289

-33%

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

24

4%

100%

33 665

28 317

-16%

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

16

14%

100%

11 006

12 427

13%

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

22

-77%

99%

46 823

13 920

-70%

Надання соціальної допомоги, пільг та субсидій

Допомога у разі народження дитини

1 372

18%

100%

102 613

120 738

18%

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування

53

9%

100%

1 900

1 960

3%

Допомога на дітей одиноким матерям

131

8%

100%

27 940

28 992

4%

Тимчасова державна допомога дітям

10

13%

100%

1 918

2 064

8%

Допомога у разі усиновлення дитини

4

25%

100%

274

342

25%

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

66

69%

100%

1 923

3 216

67%

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг

496

566%

100%

33 682

81 146

141%

Субсидії населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу

0

327%

93%

6

32

433%

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату
послуг газопостачання, центрального опалення та
централізованого постачання гарячої води

1

н/з

100%

544

845

55%

Iншi видатки на соціальний захист населення

268

2495%

89%

0

0

н/з

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу

32

45%

100%

1 637

1 983

21%

Компенсація особам, які згідно зі статтями 43 та 48
Гірничого закону України мають право на безоплатне
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у
будинках, що мають центральне опалення

0

-44%

100%

82

158

93%
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Напрямок соціальної політики

Обсяг фінансування,
млн грн
2015

% зміна
% плану
2015/2014

Кількість одержувачів
фінансування, осіб
2014

2015

% зміна

Iншi видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

94

897%

73%

4 936

76 959

1459%

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів
війни

6

11%

82%

1 327

1 255

-5%

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4

-7%

92%

2 629

2 374

-10%

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів

12

77%

93%

0

0

н/з

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам

261

12%

100%

33 064
виплат

36 010
виплат

9%

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування

0

-2%

85%

1 042

1 158

11%

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

0

71%

79%

268

247

-8%

Будинки-iнтернати для малолітніх iнвалiдiв (2 установи)

33

30%

95%

490
ліжка

490
ліжка

0%

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,
які опинилися у складних життєвих обставинах (2 установи)

9

43%

101%

73

67

-8%

Будинки-iнтернати (пансіонати) для літніх людей та
iнвалiдiв системи соцiального захисту (6 закладів)

392

239%

240%

2 217
ліжка

2 217
ліжка

0%

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді (11 установ)

21

-10%

94%

-

-

-

Утримання клубiв пiдлiткiв за мiсцем проживання (155
установ)

42

38%

95%

14 880

14 712

-1%

Утримання 8 установ: 1 Київський міський центр соцiальнопсихологiчної допомоги, 5 Центрів соцiально-психологiчної
реабiлiтацiї дiтей та молодi з функцiональними
обмеженнями, 2 центри для ВIЛ-iнфiкованих дiтей та
молодi

19

91%

112%

6 344

7 123

12%

Територіальні центри соціального обслуговування/
надання соціальних послуг (12 установ)

96

10%

96%

29 494

28 192

-4%

Київський міський Центр соціальної, професійної та
трудової реабілітації інвалідів

3

58%

59%

5 039

5 800

15%

Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат

57

103%

157%

334 360
справ

459 554
справ

37%

Iншi установи та заклади (20 установ)

115

157%

195%

-

-

-

Інші програми соціального захисту дітей

4

3%

93%

5
заходів

9
заходів

80%

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді

2

32%

100%

27 084
заходів

13 781
заходів

-49%

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах
молоді

3

381%

91%

85
заходів

132
заходів

55%

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах
сім'ї

1

79%

99%

822
заходів

1 304
заходів

59%

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

28

92%

98%

6 597

6 320

-4%

4 188

58%

106%

Утримання установ

Заходи, пов‘язані із соціальним захистом населення

Усього фінансування
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ВИДАТКИ: ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2015 році обсяг фінансування житлово-комунального господарства
зменшився на 50% – до 2 146 млн грн, що становлять 97% річного плану та
7.7% сукупних видатків бюджету міста Києва.
Динаміка видатків на житловокомунальне господарство
(млн грн)

Зменшення
видатків
на
житловокомунальне господарство на 50%, або
2 124 млн грн, порівняно з 2014 роком
пов’язане зі зменшенням видатків на
погашення заборгованості з різниці в
тарифах (за рахунок коштів субвенції з
Державного бюджету) на теплову енергію,
послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення на 3 086 млн грн до
586 млн грн.

-50%

4 270
2 146

2014

2015

Структура видатків на житлово-комунальне
господарство за функціями у 2015 році
(млн грн)
Благоустрій
міста

+170%

1 011

Погашення
заборгованості з
різниці в тарифах1

586

Капітальний ремонт
житлового фонду
місцевих органів
влади

265

Комбінати
комунальних
підприємств ЖКГ

-84%

97%

+329%

87%

127

+28%

Дотація ЖКГ-ву

92

+67%

98%

Житловоексплуатаційне
господарство

58

+781%

94%

Капітальний ремонт
житлового фонду
ОСББ

+х%

7

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

99%

99%

Структура видатків на житлово-комунальне
господарство за видами витрат у 2015 році
(млн грн)

100%

1 348

-68%

94%

84%

+884%

+30%

797

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

Капітальні
видатки

Інші поточні
1 витрати

2 146
млн грн
видатків на
ЖКГ

72%

-х%

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

х%

- % планового показника
на 2015 рік (виконання
бюджету)

– Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
1
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Зменшення видатків на житлово-комунальне господарство порівняно з плановим показником
пов'язане головним чином із зменшенням капітальних видатків через економію бюджетних коштів.

У 2015 році видатки на благоустрій міста Києва збільшилися на 636 млн грн –
до 1 011 млн грн, що становить 99% річного плану.
Благоустрій міста – одна з найбільш важливих для міста сфер господарювання, яка забезпечує
потрібні умови для функціонування господарського комплексу столиці та створює в місті комфортні
умови проживання киян та гостей міста.
Динаміка видатків на благоустрій міста Києва
(млн грн)
+169%
1 011

1017

567

569
Капітальні видатки (у вигляді
трансфертів підприємствам)

375

365

443

448

2015

2015 (план)

Поточні видатки (у вигляді
трансфертів підприємствам)

10

2014

Видатки на благоустрій міста Києва за ключовими напрямами
(млн грн)
Напрямок видатків

2014

2015

Поточні видатки на благоустрій із загального фонду бюджету міста Києва (у
вигляді трансфертів підприємствам)

365.1

567.4

На утримання та поточний ремонт міської вулично-дорожньої мережі та шляховотранспортних споруд

172.4

321.8

На виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень

136.7

170.1

На утримання водних об'єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів
та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій

19.7

24.1

На утримання та благоустрій міських кладовищ, території міського крематорію та
території Державного історико-меморіального «Лук’янівського заповідника»

15.8

21.0

На утримання комплексів бюветного водопостачання, міських фонтанів та проведення
інших робіт

3.9

15.2

На проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і
будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях

12.8

15.2

На проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених та безхазяйних об’єктів (МАФ,
рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою тощо)

3.8

-

Капітальні видатки на благоустрій із спеціального фонду бюджету міста Києва (у
вигляді трансфертів підприємствам)

9.6

443.1

На благоустрій міських автошляхів

6.6

405.6

На об'єкти зеленого господарства

0.9

18.4

На комплекси бюветного водопостачання, міські фонтани та утримання у належному
санітарному стані території міста

2.1

13.4

На благоустрій міських кладовищ та території міського крематорію

-

2.2

На благоустрій міських пляжів та окремих прилеглих до водойм територій

-

1.8

На протизсувні роботи та заходи

-

1.5

На інші роботи та заходи

-

0.2

374.7

1 010.5

Усього видатки на благоустрій
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ВИДАТКИ: ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ
У 2015 році видатки міста Києва на обслуговування боргу зросли на 20%, або
на 265 млн грн, – до 1 577 млн грн, що становить 98% планового показника.
Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються
за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва та не можуть перевищувати 10 відсотків
видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду. Як
правило, видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок власних доходів загального
фонду, проте у 2014 році на виплату відсотків були використані трансферти з Державного бюджету.
Загальні видатки на виплату відсотків за борговими зобов’язаннями становили 1 577 млн грн,
або 6.1% доходів загального фонду (у 2014 році – 8.4%) та 5.6% видатків (у 2014 р. – 5.6%) бюджету
міста Києва у 2015 році. У 2015 році обслуговування боргу здійснювалося виключно за рахунок
власних доходів загального фонду бюджету міста Києва. У 2014 році 28.2% загальних витрат на
обслуговування боргу (або 370.3 млн грн) покрито за рахунок субвенції з Державного бюджету на
виконання функцій столиці.
У 2015 році зростання витрат на обслуговування боргу на 20% – до 1 577 млн грн пов’язане зі
зростанням витрат на обслуговування зовнішнього боргу деномінованого у доларах США
внаслідок девальвації гривні.

У 2015 році видатки на сплату відсотків за внутрішніми борговими
зобов’язаннями зросли на 6%, або 48 млн грн, – до 820 млн грн.
Видатки на обслуговування внутрішнього боргу
(млн грн)
+6%

772

820

2014

2015

Девальвація національної валюти спричинила зростання обсягу видатків з
обслуговування зовнішнього боргу міста Києва в гривневому еквіваленті на
40% – до 757 млн грн.
Видатки на обслуговування зовнішнього боргу
(млн грн)
+40%

757
541

2014
190
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ВИДАТКИ: БУДІВНИЦТВО
У 2015 році видатки міста Києва на галузь будівництва зросли у 2.4 раза – до
1 543 млн грн, що становить 94% планового показника.
Збільшення видатків на будівництво у 2.4 рази, або на 889 млн грн, порівняно з 2014 роком
пов’язане із збільшенням капітальних вкладень у інфраструктуру міста та видатків на
реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів, будівництво та розвиток мережі
метрополітену та інших капітальних вкладень згідно з Програмою економічного і соціального
розвитку м. Києва.
Структура видатків бюджету міста Києва на будівництво за напрямами у 2015 році
2014,
млн грн

2015,
млн грн

Зміна
2015/ 2014, %

% плану

Капітальні вкладення

542

984

81%

92%

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

35

255

632%

97%

Будівництво та розвиток мережі метрополітену

52

162

211%

100%

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій
населення

1

54

3 823%

99%

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

3

51

1 903%

100%

Розроблення схем та проектних рішень масового застосування

4

27

628%

74%

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих
закладів

9

6

-35%

98%

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток
історії та культури

7

2

-66%

100%

Виплата компенсації на здешевлення вартості будівництва
житла молодіжним житловим комплексам1

1

1

4%

66%

654

1 543

136%

94%

Всього

– З бюджету міста Києва здійснюється погашення основної суми кредиту за позичальників, які мають пільгу (у разі народження дитини на 25%
зменшується борг позичальника) та отримали молодіжний кредит згідно з Програмою пільгових іпотечних молодіжних кредитів, затвердженою
рішенням КМР від 18.11.2004 № 570/1980 (див. також підрозділ «Видатки, не віднесені до основних груп»).
1
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У 2015 році найбільший обсяг фінансування (з бюджету розвитку спеціального фонду міста
Києва) спрямований на такі об’єкти:

№ Назва об'єкта

1

2

3

4

5

Придбання трамваїв та тролейбусів
Спорудження дільниці КуренівськоЧервоноармійської лінії метрополітену від
станції «Виставковий центр» до Одеської
площі
Реконструкція з прибудовою середньої
загальноосвітньої школи № 128 на
вул. Раїси Окіпної, 6
Оснащення інженерних вводів житлових
будинків комунальної форми власності,
ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з
програмно-апаратною частиною
диспетчеризації
Заміна (реконструкція) та модернізація
ліфтів у житлових будинках

Реконструкція та будівництво прибудови
до середньої загальноосвітної школи
№140 на вул. Львівській, 47/8
Будівництво підїзної автомобільної дороги
від Червонозоряного проспекту (поблизу
7
примикання вул. Кіровоградської) до
міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)
Реконструкція будівлі цілісного майнового
комплексу «Кінотеатр Жовтень» на
8
вул. Костянтинівській, 26 у Подільському
районі
Будівництво другої нитки Головного
9 міського каналізаційного колектора в
м. Києві
Реконструкція вул. Васильківської на
10 ділянці від Голосіївської площі до
Амурської площі
6

11 Реконструкція просп. Перемоги

12

Будівництво Подільського мостового
переходу через р. Дніпро

Реконструкція дошкільного навчального
13 закладу № 383 на вул. Гарматній, 41 у
Соломянському районі
Термосанація будівель бюджетної сфери
(перелік обєктів визначений
14 Розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 04.05.2012
№ 711)
Реконструкція приймального та
спеціалізованих відділень Київської
15 міської клінічної лікарні №12 на
вул. Професора Підвисоцького, 4-а у
Печерському районі м. Києва
Всього
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Галузь

КоштоФінанрисна
сування в
вартість,
2015,
млн грн
млн грн

%
виконаня
в 2015

Виконано на 31.12.2015
млн грн

%

Транспорт

123

132

96%

117

95.3%

Транспорт

1 818

130

100%

1 407

77.4%

Освіта

140

85

100%

131

94.2%

Комунальне
господарство

80

68

100%

75

93.7%

Комунальне
господарство

748

59

75%

159

21.2%

Освіта

106

57

100%

70

65.9%

Транспорт

224

54

100%

95

42.4%

Культура

53

53

100%

53

99.3%

Комунальне
будівництво

1 207

45

97%

666

55.2%

Транспорт

102

40

100%

41

40.3%

Транспорт

441

39

100%

194

44.0%

Транспорт

7 628

39

100%

3 431

45.0%

Освіта

39

38

100%

38

97.9%

Комунальне
господарство

407

34

94%

126

31.0%

Охорона
здоров'я

510

33

100%

69

13.6%

13 625

906

96.9%

6 672

49.0%
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ВИДАТКИ: ТРАНСПОРТ, ЗВ'ЯЗОК ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
У 2015 році видатки міста Києва на галузь транспорту, зв’язку та
інформатизації зросли на 69%, або на 629 млн грн, – до 1 533 млн грн, що
становить 98% планового показника.
Динаміка видатків на транспорт, зв’язок
та інформатизацію у м. Києві
(млн грн)

Оскільки послуги населенню у галузі
транспорту
надають
комунальні
підприємства (а не бюджетні установи міста
Києва), видатки з бюджету на цю галузь
здійснюються в основному у вигляді
поточних та капітальних трансфертів цим
комунальним підприємствам.

+69%

1 533
905

2014

2015

Структура видатків на транспорт та
інформатизацію за напрямами у 2015 році
(млн грн)
Заходи у сфері
електротранспорту1

+118%

1 133

Структура видатків на транспорт та інформатизацію за одержувачами коштів у 2015 році
(млн грн)

99%

+266%

Заходи у сфері
автомобільного
транспорту1

326

+111%

100%

+36%

Організація
дорожнього руху
та інші заходи

65

+228%

100%

+29%

Департамент
соціальної політики
КМДА2

399

КП «Київський
метрополітен»3

182

1 533
млн грн
видатків на
транспорт

Компенсаційні виплати
за пільговий проїзд
на залізничному
транспорті

6

-1%

Національна програма
інформатизації

2

+50%

12%

н/з

Видатки на роботи,
пов'язані з
будівництвом,
ремонтом та утриманням автодоріг

1

-100%

100%

-99%

+х%

КП «Київпастранс»3

907

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

100%

-х%

+108%

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

х%

42

1

КП «Київдорсервіс»

Апарат виконавчого
органу КМР (КМДА)

1 Інші

- % планового показника
на 2015 рік (виконання
бюджету)

– Зокрема видатки на регулювання цiн на послуги міського транспорту, компенсаційні виплати на пільговий проїзд та інші заходи.
– Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електро- та залізничним транспортом окремим категоріям громадян для подальших
розрахунків з КП «Київпастранс» та КП «Київметрополітен».
3 – Зокрема видатки на регулювання цiн на послуги міського транспорту, інші заходи у сфері транспорту, діяльність і послуги, не віднесені до
інших категорій, окрім компенсаційних виплат на пільговий проїзд транспортом.
1
2

194

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік
Зростання видатків на галузь транспорту, зв'язку та інформатизації порівняно з 2014 роком в
основному пов’язане із збільшенням поточних та капітальних трансфертів комунальним
підприємствам «Київський метрополітен» та «Київпастранс» для покращення їх фінансового стану,
зокрема недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, вирішення
питання погашення та обслуговування кредитних угод з Європейським банком реконструкції та
розвитку, за якими надано гарантії міста Києва.

Заходи у сфері електротранспорту

Видатки бюджету міста Києва на заходи у сфері електротранспорту зросли у
2.2 рази, або на 613 млн грн, – до 1 133 млн грн.
2014

2015

% зміна
2015/ 2014

% плану

Інші заходи у сфері електротранспорту1

223

586

163%

98%

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом

216

296

37%

100%

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

82

251

208%

100%

Усього

520

1 133

118%

99%

– Зокрема для оплати праці, погашення зобов'язань за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, за якою надано
гарантії міста Києва, на капітальні ремонти рухомого складу, об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури.
1

У 2015 році з бюджету міста Києва:
 кошти на регулювання цін на послуги міського електротранспорту отримав КП «Київпастранс»
(251 млн грн);
 компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
розміром 296 млн грн отримав Департамент соціальної політики виконавчого органу КМР
(КМДА) для подальших розрахунків з КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен»;
 кошти на інші заходи у сфері електротранспорту (зокрема на оплату праці, погашення зобов'язань
за кредитними угодами з ЄБРР, за якими надано гарантії міста Києва) отримали
КП «Київпастранс» (404 млн грн) та КП «Київський метрополітен» (182 млн грн).

Заходи у сфері автомобільного транспорту

Видатки бюджету міста Києва на заходи у сфері автомобільного транспорту
зросли у 2.1 рази, або на 171 млн грн, – до 326 млн грн.
2014

2015

% зміна
2015/ 2014

% плану

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

50

134

167%

100%

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд авто
транспортом

71

98

38%

100%

Інші заходи у сфері авто транспорту1

34

95

180%

100%

Усього

155

326

111%

100%

– Зокрема для оплати праці, погашення зобов'язань за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, за якою надано
гарантії міста Києва, на капітальні ремонти рухомого складу, об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури.
1

У 2015 році з бюджету міста Києва:
 кошти на регулювання цін на послуги міського автотранспорту отримало КП «Київпастранс» (134 млн грн);
 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян
розміром 98 млн грн отримав Департамент соціальної політики виконавчого органу КМР
(КМДА) для подальших розрахунків з КП «Київпастранс»;
 кошти на інші заходи у сфері автотранспорту (зокрема на оплату праці, погашення зобов'язань за
кредитними угодами з ЄБРР, за якими надано гарантії м. Києва) отримало КП «Київпастранс» (95 млн грн).
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ВИДАТКИ: КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
У 2015 році видатки міста Києва на культуру і мистецтво зменшилися на 54%
– до 762 млн грн, що становить 102% річного плану.
Динаміка видатків на культуру та мистецтво
(млн грн)
-54%

Скорочення видатків на 54% порівняно з
2014 роком пов’язане зі скороченням
негрошових операцій з активами власних
надходжень бюджетних установ (зокрема
операцій з відображення експертної грошової
оцінки земельних ділянок) на 1 039 млн грн до
13 млн грн у 2015 році.

1 649
762

2014

2015

Структура видатків на культуру і
мистецтво за функціями у 2015 році
(млн грн)
Школи естетичного
виховання

Театри

Музеї і вистквки1

+20%

263

170

111

Структура видатків на культуру і
мистецтво за видами витрат у 2015 році
(млн грн)

99%

99%

+16%

Оплата праці

410

Субсидії та поточні
трансферти
підприємствам

+7%

100%

100%

+15%

-90%

126%

257%

-96%

42

Капітальні
видатки1

78%

+87%

37

Комунальні
послуги

233

762
млн грн1
Бібліотеки

106

+29%

97%

видатків на
культуру і
мистецтво

Філармонії, музичні
колективи і ансамблі

49

+62%

100%

98%

+136%

Інші культурноосвітні заклади та
заходи

48

+18%

98%

97%

-28%

+40%

93%

142%

+147%

Інші установи
та заходи

+х%

15

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

-х%

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

х%

8

Дослідження і
розробки, окремі
заходи з реалізації
державних
(регіональних)
програм

Соціальне
1 забезпечення

31

Інші поточні
витрати

- % планового показника
на 2015 рік (виконання
бюджету)

– Включають операції з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема із відображення експертної грошової оцінки земельних
ділянок) на суму 13 млн грн у 2015 році та 1 052 млн грн у 2014 році.
1
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Без урахування негрошових операції з активами бюджетних установ (на суму 13 млн грн у 2015
році та 1052 млн грн у 2014 році), видатки міста Києва на культуру і мистецтво збільшилися на
25%, або 152 млн грн, – до 749 млн грн, що становить 100% річного плану. Порівняно з 2014 роком
збільшилися видатки бюджету міста Києва на оплату праці в бюджетних установах-закладах культури
і мистецтва (на 56 млн грн до 410 млн грн), на поточні трансферти (на 30 млн грн до 233 млн грн) та на
комунальні послуги (на 17 млн грн до 37 млн грн).
У 2015 році в доходах і видатках музеїв – бюджетних установ галузі «Культура і мистецтво» –
відображено експертну грошову оцінку земельних ділянок на загальну суму 13 млн грн,
зокрема: Національного центру народної культури «Музей І. Гончара» розміром 7.7 млн грн;
Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків – 4.96 млн грн. У 2014 мала місце
значна операція із відображенням експертної грошової оцінки земельної ділянки
(вул. Госпітальна, 24-а) загальною вартістю 1 047 млн грн Національним історико-архітектурним
музеєм «Київська фортеця».

У 2015 році загальна кількість закладів культури і мистецтва, що отримували
фінансування з бюджету, становила 150 одиниць.
Кількість закладів культури і мистецтва, що отримували фінансування з бюджету міста Києва

Категорія установи

Кількість установ,
станом на кінець
року

Кількість відвідувачів/
глядачів/ читачів, од.

Середня вартість утримання 1
глядача/ відвідувача для
бюджету Києва, грн

2014

2015

2014

2015

% зміна

2014

2015

% зміна

Школи естетичного виховання
дiтей

56

56

22 446

22 555

0.5%

9 797

11 674

19%

Музеї i виставки1

15

22

848 234

879 184

4%

66

112

54%

Театри

21

20

577 171

705 892

22%

274

241

-12%

Бiблiотеки

13

13

575 750

572 840

-1%

142

184

30%

Фiлармонiї, музичнi колективи i
ансамблi

7

9

209 800

333 900

59%

146

148

2%

Палаци i будинки культури, клуби
та iншi заклади клубного типу

8

8

358 408

378 106

5%

27

36

34%

Кiнематографiя

1

1

8 949

7 369

-18%

55

82

50%

Iншi культурно-освiтнi заклади та
заходи (зоопарк, парки культури і
відпочинку тощо)

20

21

-

-

-

-

-

-

Усього

141

150

– Без урахування операцій з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема із відображення експертної грошової оцінки земельних
ділянок) на суму 13 млн грн у 2015 році та 1 052 млн грн у 2014 році.
1

На кінець 2015 року загальна кількість штатних одиниць в установах
культури і мистецтва Києва, які фінансуються з бюджету міста Києва,
збільшилася на 7% – до 10 900.
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ВИДАТКИ: МІСЦЕВЕ (ДЕРЖАВНЕ) УПРАВЛІННЯ
У 2015 році видатки міста Києва на функціонування Київської міської ради,
Київської міської державної адміністрації та районних в місті Києві
державних адміністрацій зросли на 6% – до 705 млн грн, що становить 97%
планового показника.
Динаміка видатків на місцеве
(державне) управління
(млн грн)
Збільшення видатків на місцеве (державне)
управління на 6% або 37 млн грн, порівняно
з 2014 роком пов’язано із збільшенням
видатків
на
оплату
послуг
(крім
комунальних) та на придбання різного
обладнання та матеріалів.

+6%

667

705

2014

2015

Структура видатків на місцеве (державне)
управління за напрямами у 2015 році
(млн грн)
Підрозділи КМДА та
районні в м. Києві
державні
адміністрації

Київська
міська рада

+6%

666

39

+4%

Структура видатків на місцеве (державне)
управління за видами витрат у 2015 році
(млн грн)

97%

99%

95%

+1%

Оплата праці
з нарахуванням
на заробітну плату

542

69

+101%

102%

-31%

69%

+28%

28

Комунальні
послуги

94%

+180%

19

Інші поточні
витрати

705
млн грн
видатків на
місцеве
управління

+х%

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

-х%

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

Оплата послуг
(крім комунальних)

94%

х%

47

Капітальні
видатки

- % планового показника
на 2015 рік (виконання
бюджету)

На кінець 2015 року кількість фактичних одиниць персоналу в Київській
міській раді становила 174, у підрозділах Київської міської державної
адміністрації – 1 717 одиниць та у районних в місті Києві державних
адміністраціях – 3 167 одиниць.
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ВИДАТКИ: ЦІЛЬОВИЙ ФОНД
У 2015 році видатки цільового фонду міста Києва зросли на 25% – до 254 млн
грн, що становить 96% планового показника.
Порядок використання коштів цільового фонду регулюється «Положенням про формування та
використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у 2015 році» (Додаток
8 до рішення КМР від 28.01.2015 № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік».
Видатки цільового фонду бюджету міста Києва
2014,
млн грн

2015,
млн грн

Зміна
2015/ 2014, %

Благоустрій міста

33

101

211%

Регулювання цін за послуги міського пасажирського транспорту (для
КП «Київпастранс»)

99

95

-5%

Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціальноекономічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців

16

22

37%

Утримання органів влади (РДА, департаментів) та секретаріату Київської міської
ради 1

27

18

-35%

Створення та відновлення зелених насаджень

9

13

42%

Міська цільова програма «Розвиток електронного урядування в м. Києві на 2012–2014
роки»

4

3

-30%

Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціальноекономічного розвитку міста

4

-

-100%

Програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2012–2016 роки»

3

-

-100%

Міська цільова програма з технічного захисту інформації в м. Києві на 2012–2014 роки

2

-

-100%

Інші заходи/ програми

4

1

-69%

203

254

25%

Видатки цільового фонду

Усього
1

– В основному на поточне утримання центрів надання адміністративних послуг.

ВИДАТКИ: ФОНД ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

У 2015 році видатки на здійснення природоохоронних заходів зросли на 34% –
до 45 млн грн, що становить 73% від планового показника.
Видатки на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів Київського міського фонду
охорони навколишнього природного середовища у 2015 році затверджено розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 30.04.2015 № 444 «Про забезпечення на 2015 рік
природоохоронних заходів у м. Києві» (зі змінами).
Природоохоронні заходи за напрямами
2014,
млн грн

2015,
млн грн

Зміна
2015/2014,
%

Виконання
бюджету в 2015,
%

Охорона та раціональне використання природних
ресурсів (водних, рослинних тощо)

23

34

47%

86%

Збереження природно-заповiдного фонду

1

4

227%

50%

Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища

0

4

н/з

96%

Утилізація відходів

Видатки Фонду охорони навколишнього природного
середовища

9

3

-68%

30%

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища

0.1

0.4

410%

88%

Усього

33

45

34%

73%
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ВИДАТКИ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
У 2015 році видатки бюджету міста Києва на фізичну культуру і спорт зросли
майже у 2 рази – до 242 млн грн, що становить 94% планового показника.
Динаміка видатків на фізичну
культуру та спорт
(млн грн)

Збільшення видатків майже у 2 рази, або на
119 млн грн, порівняно з 2014 роком в
основному пов’язане зі збільшенням видатків на
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл (оплату праці, придбання обладнання,
оплату послуг) на 35 млн грн та збільшенням
фінансової підтримки дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл,
підпорядкованих
громадським організаціям фізкультурноспортивної спрямованості на 45 млн грн.

+97%

242
123

2014

2015

Структура видатків на фізичну культуру і
спорт за напрямами у 2015 році
(млн грн)
Дитячо-юнацькі
спортивні школи
Дитячо-юнацькі
спортивні школи,
підпорядковані
громадським
організаціям1

122

Школи вищої
спортивної
майстерності

29

95%

+40%

+40 862%

45

+65%

Структура видатків на фізичну культуру і
спорт за видами витрат у 2015 році
(млн грн)

100%

95%

96%

95%

Оплата праці

99

+11%

+881%

97%

+498%

90%

+254%

Субсидії та
поточні трансферти
підприємствам

61

Капітальні
видатки

25

242
млн грн

Спортивні
споруди

18

+216% 100%

видатків на
фізичну
культуру

Оплата послуг
(крім комунальних)

18

Навчальнотренувальні
збори і
змагання

5

+182%

69%

78%

+87%

12

Київський міський
центр спорту
інвалідів «Інваспорт»

4

+45%

97%

103%

+412%

9

+140%

89%

76%

+84%

Інші видатки

+х%

1

19

- зростання показника у
2015 р. порівняно з
2014 р.

-х%

- скорочення показника
у 2015 р. порівняно з
2014 р.

х%

18

Обладнання та
інвентар

Інші поточні
витрати

- % планового показника
на 2015 рік (виконання
бюджету)

– Дитячо-юнацькі спортивні школи, підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.
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У 2015 році кількість установ фізичної культури і спорту, які отримували
фінансування з бюджету міста Києва, збільшилася на 30 – до 96 установ. За
рахунок коштів бюджету проведено 234 фізично-спортивних заходи та 619
навчально-тренувальних зборів та змагань.
Збільшення кількості установ порівняно з попереднім роком пов'язане з новими законодавчими
змінами, згідно з якими з 2015 року дитячо-юнацькі спортивні школи, які раніше отримували підтримку
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, повинні фінансуватися за
рахунок місцевих бюджетів.
Установи фізичної культури і спорту, що отримували фінансування з бюджету міста Києва
Кількість
закладів,
станом на
кінець року

Середня кількість учнів

Кількість проведених
заходів/ змагань

Середні видатки на 1
учня/ захід /заклад в рік,
тис. грн

2014

2015

2014

2015

% зміна

2014

2015

% зміна

2014

2015

% зміна

Дитячо-юнацькі спортивні
школи

55

58

24 709

25 744

4%

-

-

-

3.5

4.7

34%

Дитячо-юнацькі спортивні
школи, підпорядковані
громадським організаціям1

2

29

673

2 949

338%

-

-

-

0.2

15.4

9 248%

Спортивні споруди

2

2

-

-

-

-

-

-

2 827

8 940

216%

Школи вищої спортивної
майстерності

2

2

248

265

7%

-

-

-

70.2

108.1

54%

Центри «Спорт для всіх» та
заходи з фізичної культури

2

2

4 872

109

234

115%

885

1 786

102%

Київський міський центр
спорту інвалідів
«Інваспорт»

1

1

-

-

-

-

-

-

2 981

4 327

45%

Інше (спортивні команди)

1

1

-

-

-

-

-

-

4 648

12 008

158%

Централізована
бухгалтерія

1

1

-

-

-

-

-

-

879

1 274

45%

Навчально-тренувальні
збори i змагання

-

-

-

-

-

165

378

129%

9.4

11.6

23%

Навчально-тренувальні
збори i змагання з
інвалідного спорту

-

-

-

-

-

49

95

94%

11.4

12.5

10%

Навчально-тренувальні
збори i змагання з
неолімпійських видів
спорту

-

-

-

-

-

46

146

217%

5.6

9.6

70%

66

96

369

853

131%

Усього

1

388 724 7 879%

30 502 417 682 1 269%

– Дитячо-юнацькі спортивні школи, підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

На кінець 2015 року загальна кількість штатних одиниць в установах
фізичної культури і спорту Києва, що фінансуються з бюджету міста Києва,
становила 2 728 осіб.
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ВИДАТКИ: ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2015 році видатки на послуги, пов’язані з економічною діяльністю,
зменшилися на 71% – до 170 млн грн, що становить 92% планового показника.
Зменшення видатків на економічну діяльність на 71%, або 418 млн грн, порівняно з 2014 роком
пов’язане із зменшенням загальної суми внесків м. Києва у статутні капітали комунальних
підприємств.
У 2015 році видатки на економічну діяльність здійснювалися за трьома основними напрямками:
Внески міста Києва як головного акціонера на поповнення статутного капіталу
комунальних підприємств.

1

Поповнення статутного капіталу ключових комунальних підприємств міста Києва
2014,
млн грн

2015,
млн грн

%
виконання у
2015 р.

% зміна
2015/ 2014

ПАТ «КБ «Хрещатик»

-

49.9

100%

-

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу
Київради (КМДА)»

-

4.0

100%

-

КП «Київське інвестиційне агентство»

-

3.2

100%

-

3.5

1.7

100%

-51%

КП «Київський метрополітен»
(зокрема на обслуговування та погашення кредитів, інших боргів)

191.1

-

-

-100%

КП «Київпастранс»
(зокрема на обслуговування та погашення кредитів)

275.7

-

-

-100%

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
(зокрема на обслуговування молодіжних кредитів)

28.5

-

-

-100%

КП «Група впровадження проекту» на реалізацією проектів
«Енергозбереження» та «Термосанація» у бюджетних установах
міста Києва із залученням кредитних коштів НЕФКО

17.7

-

-

-100%

Інші комунальні підприємства

50.2

0.1

100%

-100%

Всього

566.6

58.9

100%

-90%

Підприємство

КП «Київський іподром»

Поповнення статутного капіталу ПАТ «КБ «Хрещатик»
У листопаді 2014 року в рамках першого етапу програми капіталізації банку ПАТ КБ «Хрещатик», на
загальних зборах акціонерів прийнято рішення збільшити статутний капітал на 200 млн грн, або на
24,1% – до 1 029 млрд грн. У березні 2015 року Київська міська влада внесла в статутний капітал
банку «Хрещатик» 49.9 млн грн у рамках підписки на акції банку додаткового випуску, внаслідок чого
місто продовжило володіти 25% плюс 1 акція банку.
У кінці 2015 року Київська міська рада ухвалила рішення про внесення капіталу в банк обсягом
150 млн грн, проте ця сума мала надійти до капіталу банку після аналогічної дії з боку мажоритарних
акціонерів, які не виконали своєї частини домовленості.
05 квітня 2016 року ПАТ КБ «Хрещатик» віднесено до категорії неплатоспроможних внаслідок
невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності та відсутністю достатніх дій з боку
власників банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв’язку з тим, що діяльність ПАТ
КБ «Хрещатик» не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів
Національного банку України. Національний банк України 02 червня 2016 року за пропозицією Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення № 46 про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію ПАТ КБ «Хрещатик». Вкладниками банку були 308 тис. фізичних осіб, 98.7% (304 тис.)
яких отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн.
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2

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Фінансування програм та заходів, пов’язаних з економічною діяльністю
2014,
млн грн

2015,
млн грн

% зміна
2015/ 2014

Супроводження/ оновлення кредитних рейтингів міста Києва, витрати, пов'язані з
реструктуризацією внутрішнього та зовнішнього місцевого боргу

1.3

48.3

3643%

Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів), зокрема
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)

4.6

33.5

636%

Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціальноекономічного розвитку міста

10.2

13.8

36%

Здійснення контролю під час будівництва, реконструкції, реставрації, технічного
переоснащення, капремонту

3.4

3.4

0%

Здійснення технічного захисту інформації в апараті Київської міської державної
адміністрації

1.0

2.8

180%

Програма «Приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва»

-

2.7

-

Погашення заборгованості КП «Дирекція ремонтно-реставраційних робіт», що
виникла за результатами господарської діяльності

-

2.1

-

1.7

1.9

10%

-

2.3

-

22.1

110.8

401%

Програма / захід

Програма використання та охорони земель м. Києва
Інші програми та заходи
Всього

3

Підтримка малого та середнього підприємництва

У 2015 році з бюджету міста Києва виділено 350 тис. грн на погашення простроченої кредиторської
заборгованості по заходах Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва у 2011–2012 роках та 369 тис. грн на виконання заходів Комплексної київської
міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого
ринку на 2015–2018.
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ВИДАТКИ: ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У 2015 році видатки на ЗМІ збільшилися на 7% – до 34 млн грн, що становить
98% планового показника.
Збільшення видатків на 7%, або 2 млн грн, порівняно з 2014 роком загалом пов’язано зі
збільшенням видатків на підтримку телерадіокомпаній, які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та на підтримку книговидавничої справи.
У 2015 році з метою інформування населення міста Києва про політичне та економічне життя
столиці з бюджету м. Києва виділено кошти (у вигляді поточних трансфертів):
 на підтримку двох комунальних телерадіокомпаній
КП «Радіостанція «Голос Києва») – 25.1 млн грн;

(КП КМР «Телекомпанія «Київ» та

 на підтримку друкованих засобів масової інформації (КП «РГ «Вечірній Київ», ТОВ «Журнал
«Київ», КП «РГ «Хрещатик») – 7.7 млн грн;
 на підтримку книговидавничої справи та проведення інформаційного моніторингу, співпраці з
іншими інформаційними агенціями – 919.7 тис. грн.
Видатки на засоби масової інформації за напрямами
(млн грн)

2014

2015

+6%

23.6

25.1
0%
+600%

7.7

0.1
Телебачення і
радіомовлення

+100%

7.7

Періодичні видання
(газети та журнали)

0.7

Книговидання

0.1

0.2

Інші засоби
масової інформації

На кінець 2015 року загальна кількість штатних одиниць в комунальних
засобах масової інформації Києва, що фінансуються з бюджету міста Києва,
становила 330 осіб.

ВИДАТКИ: ЗЕМЛЕУСТРІЙ, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО
У 2015 році з бюджету міста Києва виділено:
 20.9 млн грн на утримання «Об’єднання ветеринарної медицини у м. Києві», зокрема на оплату
праці, енергоносіїв, комунальних послуг та інших поточних видатків (70% планового показника);
 11.95 млн грн на утримання лісопаркової зони міста та виконання комплексу відновлювальних і
лісогосподарських робіт у лісопаркових господарствах (74% планового показника);
 126 тис грн на витрати, пов’язані з проведенням експертної грошової оцінки земель м. Києва
(32% планового показника).
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ВИДАТКИ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У 2015 році видатки на проведення заходів з організації рятування на воді та
забезпечення безпечного відпочинку киян та гостей міста біля води
зменшилися на 9% – до 8.3 млн грн, що становить 100% планового показника.
Комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду
м. Києва «Плесо» отримує фінансування з бюджету на виконання та проведення зазначених заходів.

ВИДАТКИ: ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП АНАЛІЗУ
У 2015 році видатки на інші заходи та програми зросли у 2.8 рази – до 174
млн грн, що становить 77% планового показника.
Відхилення фактичного розміру видатків від планового на 33%, або 52 млн грн, пов’язане із
недовикористанням коштів резервного фонду у сумі 39 млн грн, порівняно з плановим показником.
Видатки бюджету міста Києва на інші заходи та програми за ключовими напрямами
% виконан- % зміна
ня
2015/ 2014

2014,
млн грн

2015,
млн грн

4.8

51.6

98%

972%

Погашення відсотків за користування довгостроковими
пільговими кредитами2

6.9

51.1

100%

644%

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів3

0.4

3.0

98%

649%

Повернення кредитів громадянами (Кредитування)4

-2.4

-2.4

159%

-2%

7.8

35.9

97%

362%

-

-

0%

-

Інші видатки6

49.6

86.2

89%

74%

Усього

62.1

173.8

77%

180%

Підприємство
Видатки на пільгові кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій
громадян1, зокрема:

Проведення виборів депутатів Київської міської ради та міського
Резервний фонд

голови5

–З 2004 року в місті Києві реалізується Програма пільгових іпотечних молодіжних кредитів, затверджена рішенням КМР від 18.11.2004
№ 570/1980 «Про затвердження Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на
будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві». Програма реалізовувалася через банк ПАТ «КБ «Хрещатик», 25% + 1 акціонерного капіталу
якого належали територіальній громаді міста Києва.
2 – З бюджету міста Києва відшкодовується банку ПАТ «КБ «Хрещатик» відсоткова ставка в розмірі: до 03.09.2015 – «Облікова ставка НБУ + 5.5%
річних»; з 03.09.2015 – «Облікова ставка НБУ + 3.0% річних».
3 – З бюджету міста Києва сплачується комісія за обслуговування молодіжних кредитів у розмірі: до 03.09.2015 - 6% тіла виданого кредиту, з
03.09.2015 – 3% тіла виданого кредиту.
4 – Строк погашення цих кредитів – до 2035 року. Станом на 31.12.2015 загальна заборгованість громадян за надані містом Києвом кредити
становила 1.9 млн грн. Повернені кошти використовуються для погашення банку основної суми кредиту за позичальників, які мають пільгу (у разі
народження дитини на 25 % зменшується борг позичальника) – див. «Видатки: Будівництво».
5 – У 2014 році проведено позачергові вибори депутатів Київської міської ради та міського голови (за рахунок субвенції з Державного бюджету).
6 – Зокрема видатки на вирішення Київським міським головою та депутатами КМР соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм, доручень виборців; видатки на утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва»; на виконання заходів
Програми боротьби зі злочинністю та інші.
1
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ВИДАТКИ: МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
У 2015 році трансферти з бюджету міста Києва становили 45.9 млн грн до
Державного бюджету та 7.4 млн грн до місцевих бюджетів Київської області,
що становить відповідно 76% та 100% планового показника.
Зменшення трансфертів до Державного бюджету порівняно з попереднім роком пов’язане з
перерахуванням (вилученням) у 2014 році коштів, що передаються до Державного бюджету з
місцевих, у розмірі 1 141 млн грн для збалансування доходів та видатків територій внаслідок
перевищення доходів бюджету міста Києва над видатками (під час розрахунків міжбюджетних
трансфертів, які здійснюються відповідно до нормативів для всіх місцевих бюджетів).
Зменшення міжбюджетних трансферті порівняно з плановим показником пов’язане з
неперерахуванням до Державного бюджету субвенції на виконання програми «Шкільні підручники» у
розмірі 13.6 млн грн.
Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва
2014,
млн грн

2015,
млн грн

План
2015,
млн грн

%
виконання
в 2015 р.

Трансферти з бюджету міста Києва до Державного бюджету

1 143.6

45.9

60.2

76%

Кошти, що передаються до Державного бюджету з бюджету міста Києва, для
яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти (не мають
цільового призначення)

1 140.5

-

-

-

3.1

45.9

60.2

76%

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії
злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012–2015 роки

3.0

42.0

42.5

99%

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби,
приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу
та військово-патріотичне виховання молоді на 2011–2015 роки

0.1

0.5

0.5

100%

Програма інформування громадськості та розміщення соціальної
реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної
фіскальної служби у м. Києві на 2012–2014 роки (фінансування
кредиторської заборгованості)

-

2.0

2.0

100%

Сприяння у забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших
судових органів у м. Києві на 2011–2015 роки

-

1.4

1.5

92%

Виконання програми «Шкільні підручники»

-

-

13.6

0%

Трансферти з бюджету міста Києва до місцевих бюджетів Київської
області

0.3

7.4

7.4

100%

Інші додаткові дотації (з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської
області на оздоровлення дітей)

0.3

0.5

0.5

100%

Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва місцевому бюджету Підгірцівської
сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та
нове будівництво автодоріг у с. Підгірці Обухівського району

-

6.2

6.2

100%

Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік місцевому бюджету
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на
капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів у с. Ходосіївка КиєвоСвятошинського району

-

0.7

0.7

100%

1 143.9

53.3

67.5

79%

Субвенція з бюджету м. Києва державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Усього міжбюджетні трансферти
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КРЕДИТОРСЬКА ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ВИДАТКАМИ
Станом на 31.12.2015 кредиторська заборгованість зменшилася на 83% – до
98.2 млн грн внаслідок погашення заборгованості та своєчасної оплати за
комунальні послуги, продукти харчування та медикаменти.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за галуззю1
Видатки, млн грн
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

Дебіторська заборгованість
на 31.12.2014

Кредиторська заборгованість

на 31.12.2015

на 31.12.2014

на 31.12.2015

2.5

0.9

145.3

78.6

136.9

76.2

14.2

8.1

Освiта

0.8

2.5

204.4

5.1

Охорона здоров'я

2.5

1.8

133.4

4.2

Видатки, не вiднесенi до основних груп

0.3

0.3

4.0

0.9

Державне управлiння

6.2

0.4

14.3

0.4

Цільовий фонд

10.2

8.3

7.2

0.4

-

43.0

15.2

0.3

Фiзична культура i спорт

0.0

0.0

14.8

0.1

Культура i мистецтво

0.4

0.2

18.1

0.1

Житлово-комунальне господарство

0.6

0.8

10.1

0.0

Інші галузі

0.0

0.1

1.1

-

160.3

134.4

582.2

98.2

Будiвництво

Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

Всього заборгованість

Станом на 31.12.2015 дебіторська заборгованість зменшилася з 160.3 млн грн –
до 134.4 млн грн головним чином у зв’язку зі скороченням дебіторської
заборгованості за галузями будівництва та державного управління.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за видами видатків1
Видатки, млн грн

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на 31.12.2014

на 31.12.2015

на 31.12.2014

на 31.12.2015

Поточні видатки

7.8

49.5

537.6

87.1

Соціальне забезпечення

2.4

0.7

115.7

78.3

Продукти харчування

-

-

53.5

1.9

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

-

-

49.9

1.5

Комунальні послуги

2.0

3.8

183.5

1.0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм

0.8

0.5

33.8

1.0

Оплата праці

0.0

0.2

16.7

0.8

Субсидії та поточні трансферти підприємствам

0.3

0.3

3.6

-

Інші поточні витрати

2.3

44.0

80.8

2.6

Капітальні видатки

152.5

85.0

44.5

11.1

Капітальні трансферти підприємствам

140.7

80.3

9.0

7.4

Придбання основного капіталу

11.8

4.7

35.4

3.7

Всього заборгованість

160.3

134.4

582.2

98.2

1

– Не включає дебіторську та кредиторську заборгованість за кредитуванням.
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1

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.
– Включають (загалом у капітальних видатках (в частині придбання основного капіталу)) операції з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема із відображення експертної грошової оцінки
земельних ділянок): по галузі охорона здоров'я – на суму 3 563 млн грн; по галузі культура і мистецтво – на суму 13 млн грн.
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1

– Заробітна плата та нарахування на заробітну плату.
– Включають (загалом у капітальних видатках (в частині придбання основного капіталу)) операції з активами власних надходжень бюджетних установ (зокрема із відображення експертної грошової оцінки
земельних ділянок): по галузі охорона здоров'я – на 170 млн грн; по галузі культура і мистецтво – на 1 052 млн грн.

1
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6.4 Місцевий борг та
надані гарантії
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МІСЦЕВИЙ БОРГ
Місцеві запозичення можуть здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку
(спеціального фонду) міста Києва та використовуються для створення, приросту чи оновлення
стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань
Київської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення і територіальних громад
міста.
Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування, обумовлених
договором між кредитором та позичальником, порушується графік погашення з вини
позичальника, Київська міська рада не має права здійснювати нові місцеві запозичення
протягом п’яти наступних років.

Станом на 31.12.2015 місцевий борг1 міста Києва скоротився на 62%, або
8 546 млн грн, – до 5 292 млн грн внаслідок успішного завершення
реструктуризації зовнішнього боргу в грудні 2015 року та часткового
погашення облігацій внутрішньої місцевої позики.
Динаміка місцевого боргу1 на кінець
періоду
(млн грн)
Внутрішній борг

Динаміка місцевого боргу1 на кінець
періоду як % частка
(млн грн)

Зовнішній борг

% власних доходів бюджету
% ВРП2

-62%
13 838

93.4%

8 673

5 292
23.9%

2 428
5 165
2 864

2014

2015

3.9%

2014

1.1%

2015

– Не включає: 1) заборгованість за позиками за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку розміром 3 688 млн грн станом на 31.12.2014
та 31.12.2015; та 2) реструктуризований і переданий до державного боргу зовнішній борг міста Києва розміром 351.066 млн дол. США (еквівалент
8 426 млн грн) станом на 31.12.2015.
2 – Для розрахунку показника у 2015 році використані прогнозні дані ВРП, що зазначені у Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на
2016 рік.
1

Протягом 2015 року відбулося скорочення основної суми внутрішнього боргу (у гривні) на
2 301 млн грн – до 2 864 млн грн внаслідок:
 Погашення в повному обсязі облігацій внутрішньої місцевої позики серії F на суму 875 млн
грн у жовтні 2015 року;
 Часткового викупу облігацій внутрішньої місцевої позики серії Н (приватного розміщення) на
суму 1 426 млн грн.
У липні 2015 року Київська міська рада також погодила реструктуризацію боргу Києва по
внутрішніх облігаціях серій Н та G, внаслідок якої продовжено терміни погашення основної суми
боргу за цими облігаціями не менше ніж на 360 днів (тобто до 10 жовтня і 19 грудня 2016 року).
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Станом на 31.03.2016 борг міста Києва за внутрішніми облігаціями скоротився до 1 915 млн грн
внаслідок викупу в повному обсязі облігацій серії H на суму 948.7 млн грн у першому кварталі
2016 року. Відповідно до розпорядження НКЦПФР від 01 вересня 2016 року № 02-КФ-С-ОВМП було
скасовано реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії Н
загальною номінальною вартістю 2 375 млн грн.
Також у грудні 2015 року місто Київ успішно завершило реструктуризацію зовнішніх боргових
зобов'язань за облігаціями участі у кредиті в розмірі 250 млн дол. США з погашенням у 2015 році та
300 млн дол. США з погашенням у 2016 році.
 16 грудня 2015 року 59.5% держателів зовнішніх облігацій з погашенням у 2015 році та 100%
держателів зовнішніх облігацій з погашенням у 2016 році підтримали реструктуризацію боргових
зобов'язань столиці.
 Відповідно до рішення КМР від 17.12.2015 № 26/26 «Про місцеві зовнішні запозичення», здійснено
правочини щодо переведення (обміну) часткової суми місцевого боргу (148.851 млн дол.
США) за зовнішнім запозиченням з погашенням у 2015 році та повної суми місцевого боргу
(300 млн дол. США) за зовнішнім запозиченням з погашенням у 2016 році до державного
боргу України.
 У рамках реструктуризації держателі непогашених облігацій міста Києва отримали облігації
зовнішніх державних позик на загальну суму 351.066 млн дол. США (по 175.533 млн дол.
США) з погашенням 01.09.2019 та 01.09.2020 та державні деривативи на суму 111.394 млн дол.
США. За даними ОЗДП нараховуватиметься дохід у розмірі 7.75% річних.
 З 06.10.2015 у місті Києві запроваджено мораторій на платежі держателям місцевих облігацій.
Станом на 01.08.2016 місцеві облігації на 101.149 млн дол. США з погашенням у 2015 році,
держателі яких відмовилися брати участь у реструктуризації боргу міста Києва, не
обслуговувалися.
 Станом на 31.12.2015 року реструктуризований і переданий до державного боргу зовнішній борг
міста Києва становив 351.066 млн дол. США (еквівалент 8 426 млн грн). Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 № 1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році
правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими
зовнішніми запозиченнями здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу»
Міністерство фінансів протягом 5 робочих днів після здійснення витрат з погашення та
обслуговування нових ОЗДП України та виплат за державними деривативами надсилає до
Київської міської ради повідомлення щодо виникнення заборгованості Київської міської ради
перед державою з розрахунком такої заборгованості. Київська міська рада протягом 10
робочих днів з дати надходження від Міністерства фінансів такого листа погашає таку
заборгованість перед державою за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком на дату здійснення таких витрат.
Станом на 31.12.2015 зовнішні боргові зобов'язання міста становили 101.149 млн дол. США
(еквівалент 2 428 млн грн), що відображає частину боргу міста перед держателями зовнішніх
облігацій, які відмовилися брати участь у реструктуризації.
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6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік
Боргові зобов’язання (місцевий борг)1 міста Києва станом на 01.01.2015 та 31.12.2015
Процентна
ставка, %

Дата
залучення

Дата
погашення

Внутрішній борг

Станом на
01.01.2015,
млн грн

Станом на
31.12.2015,
млн грн

5 165

2 864

Облігацій внутрішньої місцевої позики (Серія G)

15.25%

Гру 2012

Гру 2016

1 915

1 915

Облігацій внутрішньої місцевої позики (Серія F)

15.25%

Лис 2012

Жов 2015

875

-

Облігацій внутрішньої місцевої позики (Серія H)2

15.2%

Жов 2014

Жов 2016

2 375

949

8 673

2 428

Зовнішній борг
Облігації 2015 (250 млн. дол. США)3,4

8.00%

Лис 2005

Лис 2015

3 942

2 428

Облігації 2016 (300 млн. дол. США)3

9.375%

Лип 2011

Лип 2016

4 731

-

13 838

5 292

Усього місцевий борг

– Не включає: 1) заборгованість за позиками за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку розміром 3 688 млн грн станом на 31.12.2014
та 31.12.2015; та 2) реструктуризований і переданий до державного боргу зовнішній борг міста Києва розміром 351.066 млн дол. США (еквівалент
8 426 млн грн) станом на 31.12.2015.
2 – У першому кварталі 2016 року викуплено в повному обсязі облігацій серії H на суму 948.7 млн грн. Станом на 01.08.2016 в НКЦПФР подані
документи на виведення з обігу та анулювання облігацій серії Н (на загальну суму 2 375 млн грн). Відповідно до розпорядження НКЦПФР від 01
вересня 2016 року № 02-КФ-С-ОВМП скасовано реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії Н
загальною номінальною вартістю 2 375 млн грн.
3 – Перерахунок валют здійснено відповідно до офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України станом на 01.01.2015 та
31.12.2015.
4 – Станом на 31.12.2015 відображено частину боргу міста перед держателями зовнішніх облігацій, які відмовилися брати участь у
реструктуризації.
1
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6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік

ГАРАНТІЇ НАДАНІ МІСТОМ КИЄВОМ
Згідно з Бюджетним кодексок місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Київської міської
ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів
господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані
на території міста Києва та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних програм (проектів),
метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Станом на 31.12.2015 обсяг гарантованого територіальною громадою міста
Києва боргу, який був вибраний комунальними підприємствами, зріс на 34%
до 1 883 млн грн, що пов’язано виключно з девальвацією української гривні,
оскільки основна частина боргу деномінована в євро.
Динаміка гарантованого боргу,
деномінованого в євро
(млн грн)

Динаміка гарантованого боргу,
деномінованого в гривні
(млн грн)

+34%

2014

-38%

2015

1 881
4.0

1 402
-2%

73

2.5

72

млн євро

еквівалент у млн грн

2014

2015

Місцеві гарантії та гарантований містом Києвом борг станом на 01.01.2015 та 31.12.2015
Обсяг гарантованого
боргу станом на

Істотні умови гарантійних зобов’язань
Позичальник

Кредитор
Обсяг, млн

Валюта

% ставка

Дата
надання

Дата закінчення

01.01.2015, млн 31.12.2015, млн
грн1
грн1

КП «Київпастранс»

ЄБРР

60.0

євро

Euribor + 5.75%3

2010

2021

703

КП «Київметрополітен»

ЄБРР

40.0

євро

Euribor + 5.75%3

2010

2021

694

811

КП «Київдорсервіс»

ЄБРР

15.0

євро

Euribor + 5.75%3

2010

2019

3

4

КП «ГВП»2

НЕФКО

5.0

євро

6.90%

2013

2021

3

67

КП «ГВП»2

НЕФКО

4.0

гривня

3.00%

2013

2018

4.0

2.5

1 406

1 883

Всього

998

– Перерахунок валют здійснено відповідно до офіційного обмінного курсу, встановленого Національним банком України станом на 01.01.2015 та
31.12.2015.
2 – КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва».
3 – 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
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6. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік
Гарантії надані за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
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)».

Гарантії надані за кредитами Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
У 2013 році з метою реалізації заходів з підвищення ефективності використання паливноенергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери було ініційовано співпрацю з НЕФКО, 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 НЕФКО 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 Е5Р – 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 (НЕФКО) 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.
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Опис підходу до підготовки консолідованої фінансової інформації спеціального призначення
До складу консолідованої фінансової інформації спеціального призначення м. Києва входять
1 970 підприємств (31 грудня 2014: 1 853 підприємства (Примітка 1). Основні форми консолідованої
фінансової інформації спеціального призначення включають дані щодо всіх 1 970 підприємств. У зв’язку з
технічними обмеженнями, детальна інформація в примітках розкрита щодо 94 найбільших підприємств
(31 грудня 2014: 87 підприємств). Інформація щодо інших підприємств розкривається у примітках в рядку
«Інші».
Аудит цієї консолідованої фінансової інформації спеціального призначення не проводився.
Обмеження та відхилення від вимог 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 у Примітці 6.
2. Частина підприємств м. Києва не проводила переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2015 та
2014 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 необхідності, тест на
знецінення об’єктів незавершеного будівництва, основних засобів, нематеріальних активів та запасів
станом на 31 грудня 2015 та 2014 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
відповідно до облікової політики, може істотно відрізнятися від її облікової вартості.
4. У зв’язку з технічними обмеженнями деякі внутрішньогрупові баланси та операції не були згорнуті при
консолідації, не всі доходи та видатки негрошового характеру були виокремлені та повністю згорнуті в
консолідованій фінансовій звітності.
5. Деякі підприємства Міста не розраховують та не визнають:
-

відстрочені податкові зобов’язання / відстрочені податкові активи;

-

резерви під невикористану відпустку;

-

нарахування під виплату бонусів;

-

нарахування за гарантіями;

-

нарахування по пенсійних планах;

-

резерви під приведення територій до первісного стану;

-

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. Більша частина отриманих позик станом на 31 грудня
2015 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 2015 та 2014 років
було приватизоване та не належало Місту. Більшість таких активів при складанні консолідованої
інформації спеціального призначення було ідентифіковано та виключено з вартості основних засобів
Міста. Деякі підприємства при відокремленні та розрахунку вартості приватизованого майна включали
до розрахунку нежитлові приміщення, які не можуть бути приватизовані згідно законодавства України
та повинні залишатися на балансі утримуючого підприємства.
8. У зв’язку з тим, що деякі підприємства Міста не готували детальної фінальної інформації для розкриття
окремих приміток протягом 2015 і 2014 років та станом на 31 грудня 2015 та 2014 років, можливість
порівняння показників станом на 31 грудня 2015 року та за рік, який закінчився на цю дату, із
відповідними показниками попереднього періоду, є обмеженою.
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9. Через технічні обмеження наступні Примітки, які є обов’язковими згідно з вимогами Міжнародних
Стандартів Бухгалтерського Обліку для Державного Сектору, не були підготовлені:

- запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень та їх вплив на звітність;
-

основні облікові оцінки та професійні судження, що використовувались при застосуванні облікової
політики стосовно:
А – визнання доходів від необмінних операцій;
Б – оцінка основних засобів 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 по категоріях обліку;

-

розкриття інформації щодо зобов’язань по пенсійних планах;

-

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 вимог МСБОДС.
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Консолідований звіт про фінансовий стан
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

69 716 665
2 752 125
186 089
23 947
79 964
12 779
89 692
69 402
72 930 663

65 821 219
352 829
157 647
262 161
8 963
118 415
112 835
66 834 069

9 014 560
3 251 358
1 085 297
98 095
98 386
42 497
2 702 645
16 292 838
89 223 501

6 295 320
2 203 917
664 109
139 956
100 265
8 396
1 223 193
10 635 156
77 469 225

10 175 855
66 483
582 867
3 003 747
2 369 490
16 198 442

6 167 348
99 133
243 938
5 885 448
1 583 265
13 979 132

9 845 032
8 422 095
542 599
1 189 754
465 779
7
20 465 266
36 663 708

14 036 310
4 927 664
461 934
701 136
316 076
178
20 443 298
34 422 430

Чисті активи
Накопичений надлишок
Резерв переоцінки
Частка меншості
Всього чистих активів

22 539 818
29 315 577
704 398
52 559 793

18 687 920
23 931 715
427 160
43 046 795

ВСЬОГО ЧИСТИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

89 223 501

77 469 225

У тисячах українських гривень
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Інвестиційна нерухомість
Нематеріальні активи
Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі
Інвестиції наявні для продажу
Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість за обмінними операціями
Інші необоротні активи
Всього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси
Поточна дебіторська заборгованість за обмінними операціями
Дебіторська заборгованість за необмінними операціями
Дебіторська заборгованість підприємств за податками
Витрати майбутніх періодів
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ

Прим.

6
7
8
9
10
11
15

12
11
13

14

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові запозичення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові резерви
Інші довгострокові зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Всього довгострокових зобов’язань
Поточні зобов’язання
Короткострокові запозичення
Кредиторська заборгованість за обмінними операціями
Кредиторська заборгованість за податками та трансфертами
Аванси отримані за необмінними операціями
Поточні резерви
Інші поточні зобов’язання
Всього поточних зобов’язань
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
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18
19

16
20
21
22
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Консолідований звіт про фінансові результати
Прим.

2015 рік

2014 рік

24
25

7,761,080
1,883,910
6 583 508
4 841 845

8 108 944
3 023 664
97 754

925 532

-

26
27
28

464 185
47 390
22 425
29 739

325 913
2 010 598
13 428
-

29
30
31

1 323 116
349 792
262 537
179 623
295
39
12 438 854
1 320 797
2 299 728
26 265
40 760 660

519 513
173 335
229 094
81 223
1 404 245
654 057
51 178
16 966
9 677 533
1 277 380
16 338
27 681 163

37
38
39
40

(6 861 628)
(5 550 496)
(4 488 276)
(3 614 678)

(6 633 345)
(4 985 878)
(3 768 531)
(3 320 668)

41
42
43
44
45

(3 401 825)
(2 263 290)
(991 916)
(796 035)
(623 988)
(298 396)
(197 598)
(53 275)
(884 256)
(441 749)

(2 718 422)
(1 341 319)
(1 498 813)
(716 711)
(447 060)
(20 063)
(88 261)
(1 143 912)
(125 044)
-

(133 700)
(30 601 106)

(50 176)
(26 858 203)

НАДЛИШОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

10 159 554

822 960

Податок на прибуток
НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

(34 888)
10 124 666

(138 963)
683 997

(5 994 856)
4 129 810

(6 562 429)
(5 878 432)

277 912
3 851 898
4 129 810

27 511
(5 905 943)
(5 878 432)

У тисячах українських гривень
Доходи
Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Субвенції та дотації (загальний фонд)
Місцеві податки і збори загального фонду
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
Інші податки та збори
Спеціальний фонд
Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
Неподаткові надходження
Цільові фонди
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Місцеві податки і збори спеціального фонду
Субвенції з державного бюджету (спеціальний фонд)
Інші податки та збори
Фінансові доходи бюджетних установ
Доходи від обмінних операцій комунальних підприємств
Інші доходи комунальних підприємств
Списання боргу в рамках реструктуризації єврооблігацій
Фінансові доходи комунальних підприємств
ВСЬОГО ДОХОДІВ
Витрати
Житлово-комунальне господарство
Освіта
Охорона здоров’я
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та
інформатика
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Культура i мистецтво
Державне управління
Цільові фонди
Фізична культура i спорт
Кошти, що передаються до державного бюджету та інших бюджетів
Інші витрати
Збитки від знецінення необоротних активів
Частка збитку асоційованих підприємств, що обліковуються за
методом участі в капіталі
ВСЬОГО ВИТРАТ ДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

Фінансові витрати
НАДЛИШОК/(ДЕФІЦИТ) ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Надлишок, що належить частці меншості
Надлишок/(дефіцит), що належить територіальній громаді
НАДЛИШОК/(ДЕФІЦИТ) ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

32
33
34
35
36
16

46

9

47
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Консолідований звіт про зміни в чистих активах

У тисячах українських гривень
Баланс на 1 січня 2014 року
Надлишок/(дефіцит) за звітний період
Переоцінка основних засобів
Дивіденди оголошені
Баланс на 31 грудня 2014 року
Надлишок за звітний період
Переоцінка основних засобів
Дивіденди оголошені
Баланс на 31 грудня 2015 року
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Частка, що належить територіальній
громаді
Резерв Накопичений
переоцінки
надлишок
Усього
21 863 343
24 593 863
46 457 206
(5 905 943)
(5 905 943)
2 068 372
2 068 372
23 931 715
18 687 920
42 619 635
3 851 898
3 851 898
5 383 862
5 383 862
29 315 577
22 539 818
51 855 395

Частка
меншості
406 984
27 511
(7 335)
427 160
277 912
(674)
704 398

Усього
46 864 190
(5 878 432)
2 068 372
(7 335)
43 046 795
4 129 810
5 383 862
(674)
52 559 793
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Консолідований звіт про рух грошових коштів
2015 рік

2014 рік

8 042 567
1 576 612
9 475 758
47 390

7 985 313
8 973 701
1 928 165

975 551

-

464 185
4 904 499
372 217

325 913
1 520 505
186 763

1 323 116
262 537
30 034

519 513
229 094
51 178

9 929 534
28 201
1 705 287
39 024
13 795
2 100
777 151
(17 206 101)
(9 002 417)
(53 275)
(1 024 831)
(25 998)
(570 304)

9 862 284
224 495
920 141
46 011
6 518
2 866
428 456
(22 714 696)
(5 674 194)
(1 143 612)
(270 157)
(132 012)
(131 663)

(1 042 750)
(3 493 236)
7 550 646

(51 849)
(1 945)
3 090 788

Надходження від реалізації необоротних активів
Надходження від отриманих відсотків
Інші надходження
Витрачання на придбання необоротних активів
Інші платежі
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

368 547
572
4 619
(2 492 394)
(55 736)
(2 174 392)

275 489
7 155
5 026
(1 285 097)
(7 457)
(1 004 884)

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від отриманих позик
Витрачання на погашення позик
Отримані відсотки
Сплачені відсотки від розміщених облігацій
Інші надходження
Витрачання на сплату дивідендів
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності

1 099 954
(3 270 156)
39
(1 707 697)
3 439
(674)
(3 875 095)

3 607 643
(3 937 935)
16 966
(1 470 732)
4 593
(7 335)
(1 786 800)

1 501 159

299 104

1 223 193
(21 707)
2 702 645

913 919
10 170
1 223 193

У тисячах українських гривень
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Трансферти від органів державного управління
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Місцеві податки і збори
Інші неподаткові надходження
Надходження за реалізовану продукцію та послуги надані бюджетними
підприємствами
Цільові фонди
Інші податки та збори
Надходження за реалізовану продукцію та послуги надані
комунальними підприємствами
Отримана плата за оренду
Отримані аванси
Повернення виданих авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Повернення податків та зборів
Інші надходження
Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг
Оплата праці та нарахування на заробітну плату
Трансферти до державного та інших бюджетів
Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів
Повернення отриманих авансів
Видані аванси
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм
Виплати по соціальному забезпеченню
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Прим.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів за звітний період
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок звітного періоду
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець звітного періоду

14
14

225

1 798 647
1 264 668
943 112
110 000
193 694
12 700
(47 750)
32 875
(24 378)
12 122
4 295 690
(669 492)
(801 832)
(355 886)
(1 156 312)
358 500
(757 746)
(268 327)
(63 053)
(135 647)
(107 696)
(58 252)
(31 363)
(1 499)
(160 764)
(4 209 369)
86 321

796 000
248 000
32 811
80 000
57 021
608 097
186 400
480 000
217 900
22 215 213
(3 792 400)
(5 638 185)
(3 610 300)
(1 046 087)
(1 964 839)
(888 443)
(1 295 670)
(684 644)
(591 155)
(217 500)
(197 717)
(154 748)
(66 046)
(153 725)
(20 301 459)
1 913 754

Коригування

7 406 759
8 215 415
3 886 810

Суми
відповідно до
початкового
бюджету

(4 461 892)
(6 440 017)
(3 966 186)
(2 202 399)
(1 606 339)
(1 646 189)
(1 563 997)
(747 697)
(726 802)
(325 196)
(255 969)
(186 111)
(67 545)
(314 489)
(24 510 828)
2 000 075

583 719
198 522
480 000
217 900
26 510 903

441 694
45 511
32 250
89 896

906 000

9 205 406
9 480 083
4 829 922

(8 231 106)
(6 313 213)
(4 187 825)
(2 145 932)
(1 576 847)
(1 542 905)
(1 533 483)
(761 703)
(704 539)
(298 396)
(241 694)
(170 390)
(53 275)
(248 732)
(28 010 040)
3 643 924

5 026 902
354 132
351 423
262 537
204
31 653 964
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464 185
47 391
29 739
94 057

975 551

9 667 495
9 475 758
4 904 590

Суми
Фактичні суми
відповідно до на порівняльній
фінального
основі
бюджету

Причини відхилення планових показників від фактичних описані в частині «V. Аналіз виконання бюджету міста Києва за 2015 рік».

ДОХОДИ
Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств
Субвенції та дотації
Місцеві податки і збори
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Екологічний податок
Неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
Спеціальний фонд
Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
Неподаткові надходження
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Цільові фонди
Інші податки та збори
ВСЬОГО ДОХОДІВ
ВИДАТКИ
Охорона здоров’я
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Обслуговування боргу
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
Культура i мистецтво
Державне управління
Цільові фонди
Фiзична культура i спорт
Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю
Кошти, що передаються до державного та інших бюджетів
Інші видатки
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

У тисячах українських гривень

Звіт про виконання бюджету м. Києва за 2015 рік

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
7. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2015 рік

(3 769 214)
126 804
(221 639)
56 467
29 492
103 284
30 514
(14 006)
22 263
26 800
14 275
15 721
14 270
65 757
(3 499 212)
1 643 849

4 443 183
155 610
(128 577)
44 637
204
5 143 061

22 491
1 880
(2 511)
4 161

69 551

462 089
(4 325)
74 668

Відхилення від
фінального
бюджету

ДОХОДИ
Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств
Субвенції та дотації
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності
Місцеві податки і збори
Неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
Спеціальний фонд
Субвенції з державного бюджету
Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
Місцеві податки і збори
Цільові фонди
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Неподаткові надходження
Інші податки та збори
ВСЬОГО ДОХОДІВ
ВИДАТКИ
Будівництво
Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю
Житлово-комунальне господарство
Культура i мистецтво
Охорона здоров’я
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Державне управління
Цільові фонди
Фiзична культура i спорт
Кошти, що передаються до державного бюджету та інших бюджетів
Обслуговування боргу
Інші видатки
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
(ДЕФІЦИТ)/НАДЛИШОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

У тисячах українських гривень

Звіт про виконання бюджету м. Києва за 2014 рік

(1 116 532)
2 178 560
(1 337 093)
100 400
3 844 779
276 000
87 078
(374 333)
3 658 859
258 537
(118 080)
(3 948 061)
2 461
(54 494)
18 960
(264 486)
313 392
(1 478)
(110 899)
9 107
319 387
(51 700)
1 498 737
(2 128 617)
1 530 242

250 554
111 300
72 378
154 982
452 297
1 098 048
151 803
947 000
361 972
82 805
20 364 086
(1 139 200)
(513 800)
(675 044)
(661 787)
(3 634 480)
(968 881)
(5 207 369)
(3 264 872)
(644 177)
(210 987)
(182 457)
(1 468 273)
(1 359 486)
(1 636 740)
(21 567 553)
(1 203 467)

(880 663)
(631 880)
(4 623 105)
(659 326)
(3 688 974)
(949 921)
(5 471 855)
(2 951 480)
(645 655)
(321 886)
(173 350)
(1 148 886)
(1 411 186)
(138 003)
(23 696 170)
326 775

3 999 761
452 297
1 374 048
238 881
572 667
361 972
82 805
24 022 945

350 954
111 300
72 378

8 020 135
5 310 269
3 075 478

(653 866)
(588 725)
(4 269 848)
(1 649 032)
(3 881 267)
(904 955)
(5 047 381)
(2 648 400)
(667 493)
(236 017)
(122 842)
(1 143 912)
(1 312 243)
(102 913)
(23 228 894)
566 068

3 850 190
2 147 473
1 422 751
229 094
268 616
208 075
51 178
23 794 962

325 913
97 754
91 524

8 044 718
5 123 512
1 934 164

Коригування Суми відповідно
Фактичні суми
до фінального на порівняльній
бюджету
основі

9 136 667
3 131 709
4 412 571

Суми відповідно
до початкового
бюджету
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226 797
43 155
353 257
(989 706)
(192 293)
44 966
424 474
303 080
(21 838)
85 869
50 508
4 974
98 943
35 090
467 276
239 293

(149 571)
1 695 176
48 703
(9 787)
(304 051)
(153 897)
(31 627)
(227 983)

(25 041)
(13 546)
19 146

24 583
(186 757)
(1 141 314)

Відхилення від
фінального
бюджету

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
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Річний звіт міста Києва за 2015 рік
7. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2015 рік
Звірка консолідованого фінансового результату до результату виконання бюджету м. Києва
У тисячах українських гривень
Результат виконання бюджету

Прим.

(I) Визнання неопераційних курсових різниць за єврооблігаціями та
коригування фінансових витрат, що були нараховані за касовим
методом
(II) Елімінація доходів бюджету від дивідендів акціонерних товариств
та вилучення частки прибутку комунальних підприємств
(III) Частка у фінансовому результаті після оподаткування
асоційованих компаній

9

(IV) Фінансовий результат комунальних підприємств, бюджетних
установ та акціонерних товариств, що не включені до бюджету
м. Києва
(V) Списання боргу в рамках реструктуризації єврооблігацій
(VI) Коригування надходжень від податків та зборів, що були
нараховані за касовим методом
Консолідований надлишок/(дефіцит) за звітний період

(I)

16

2015 рік
3 643 924

2014 рік
566 068

(4 117 970)

(4 477 043)

(75 934)

(95 870)

(133 700)

(50 176)

2 499 947

(1 999 489)

2 299 728

-

13 815

178 078

4 129 810

(5 878 432)

Оскільки Звіт про виконання бюджету відображає операції за касовим методом, результати виконання
бюджету були скориговані на визнання курсових різниць, що виникають на боргових зобов’язаннях,
які деноміновані в іноземній валюті.

(II) Звіт про виконання бюджету не включає прибутки/збитки комунальних підприємств, бюджетних
установ та акціонерних товариств за звітний період, тому, в процесі консолідації, результати їх
діяльності були додані до консолідованої фінансової інформації спеціального призначення.
(III) Доходи бюджету включають дивіденди отримані від акціонерних товариств та частку прибутку
комунальних підприємств. Оскільки консолідована фінансова інформація спеціального призначення
передбачає консолідацію даних підприємств, зміни в капіталі були згорнуті з відповідними доходами
бюджету.
(IV) Звіт про виконання бюджету не включає збитки за звітній період асоційованих компаній, тому
фінансові результати їх діяльності в процесі підготовки зведеної інформації були додані до
консолідованої фінансової інформації спеціального призначення.
(V) Звіт про виконання бюджету не включає дохід, отриманий в результаті списання боргу в рамках
реструктуризації єврооблігацій.
(VI) Надходження від податків та зборів були включені до доходів бюджету за касовим методом.
Коригування відображає застосування методу нарахування до обліку податків та зборів.
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Річний звіт міста Києва за 2015 рік
7. Консолідована фінансова інформація спеціального призначення за 2015 рік
1

Загальна інформація

Консолідована фінансова інформація спеціального призначення міста Києва включає в себе інформацію
стосовно Виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської міської державної адміністрації (далі
«КМДА»)), 18 департаментів КМДА (2014: 16 департаментів), 10 Районних державних адміністрацій (далі
«РДА») (2014: 10 РДА) та 1 934 (2014: 1 819) прямо або опосередковано підпорядкованих їм підприємств,
установ, організацій заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва (включаючи
408 комунальних підприємств та 1 526 бюджетні установи (2014: 345 комунальних підприємств та
1 474 бюджетні установи). Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років також територіальна громада міста
Києва мала частку корпоративних прав та контроль над 7 акціонерними товариствами, які є його дочірніми
компаніями (всі разом – «Місто»).
Місто здійснює свою діяльність з метою збереження та примноження культурного, економічного, наукового
та промислового потенціалу міста, для забезпечення його процвітання та підвищення загального
добробуту городян. Основна мета діяльності Міста - поліпшення якості життя всіх верств населення, а
також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.
Основна діяльність Міста – це надання послуг з розвитку інфраструктури, охорони здоров’я, зв’язку, освіти,
транспорту, спортивного та культурного розвитку, соціального захисту, ліквідації відходів, екстреної
допомоги та електро- і водопостачання та інших комунальних послуг населенню міста Києва, а також
послуг з комплексної забудови, благоустрою та утримання території.
Юридична адреса Київської міської державної адміністрації – місто Київ, вул. Хрещатик 36. Бюджетні
організації, комунальні підприємства та акціонерні товариства зареєстровані та діють на території міста
Києва.
2

Економічне середовище, в якому працює Місто

Починаючи з кінця 2013 року, політична ситуація в Україні характеризувалась нестабільністю, включаючи
численні протести проти дій влади та тривалу політичну невизначеність, яка призвела до погіршення
ситуації з державними фінансами, волатильності фінансових ринків та різкої девальвації національної
валюти по відношенню до основних іноземних валют. Міжнародні рейтингові агенції понизили рейтинги
суверенного боргу України з негативним прогнозом на майбутнє. Серед інших заходів Національний банк
України встановив певні обмеження на обробку клієнтських платежів банками та на придбання іноземної
валюти на міжбанківському ринку.
Нестабільність політичної ситуації, що спостерігалась протягом 2014 року, спричинила зміну складу
Верховної Ради, Президента України та керівництва міста Києва. У березні 2014 року різні події у Криму
призвели до анексії Республіки Крим Російською Федерацією. Ця подія спричинила значне погіршення
відносин між Україною та Російською Федерацією.
Крім того, у 2014 році суттєво погіршилась ситуація на сході України, що призвело до збройного
протистояння та воєнних дій на окремих територіях Донецької і Луганської областей. Збройний конфлікт у
цьому регіоні став причиною подальшого погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією.
Зростання політичної напруженості негативно вплинуло на фінансові ринки України, що призвело до
суттєвого обмеження спроможності українських підприємств та банків залучати фінансування на
міжнародних фондових та кредитних ринках. Ця ситуація призвела до різкої девальвації гривні по
відношенню до основних іноземних валют.
У 2015 році збройний конфлікт із сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей
продовжувався, і не відбулося мирного врегулювання конфлікту, як було передбачено Мінськими угодами.
У 2015 році українська економіка проходила через період рецесії, її валовий внутрішній продукт скоротився
на 10% (2014: 7%), а річний рівень інфляції досягнув 43% (2014: 25%). Несприятливі умови на ринках, де
Україна торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на девальвацію української гривні
стосовно основних іноземних валют. Українські компанії і банки продовжували потерпати від відсутності
фінансування з боку внутрішніх та міжнародних фінансових ринків.
Національний банк України («НБУ») подовжив дію низки заходів, запроваджених у 2014 році і направлених
на обмеження відтоку іноземної валюти з країни, зокрема, обов’язкового продажу валютних надходжень,
певних обмежень на придбання іноземної валюти на міжбанківському ринку і на використання іноземної
валюти під час здійснення розрахункових операцій, а також обмеження на грошові перерахування за
кордон.
У 2015 році політичні та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією залишалися
напруженими, що призвело до суттєвого скорочення торгово-економічного співробітництва. Із 1 січня 2016
року набула чинності Угода про асоціацію України з Європейським Союзом у частині вільної торгівлі. У
кінці 2015 року Російська Федерація денонсувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, і обидві країни
оголосили про нові торгові обмеження.
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2 Економічне середовище, в якому працює Місто (продовження)
На початку 2015 року уряд України погодив з Міжнародним валютним фондом («МВФ») чотирирічну
програму про надання кредиту на суму 17.5 мільярда доларів США для підтримки економічної стабілізації
України. Програма визначає перелік реформ, які мають бути проведені урядом України для відновлення
сталого розвитку у середньостроковій перспективі.
У листопаді та грудні 2015 року, була проведена реструктуризація єврооблігацій Міста Києва 2005 та 2011
років випуску з погашенням у 2015-2016 роках на облігації зовнішніх державних позик України з
погашенням в 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
Caa3 до Ca, прогноз рейтингу було змінено із 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.
Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від здатності уряду України
продовжувати реформи та зусиль НБУ із подальшої стабілізації банківського сектору, а також здатності
української економіки загалом адекватно реагувати на зміни на ринках. При цьому подальший розвиток
економічної та політичної ситуації, а також вплив цих факторів на Україну та місто Київ на разі неможливо
передбачити.
Зміни в законодавстві. Починаючи з 1 січня 2015 року до бюджету міста Києва зараховується 40%
податку на доходи фізичних осіб, до Державного бюджету – інші 60% (2014: до бюджету міста Києва
зараховувалося 50% податку на доходи фізичних осіб). Крім того, починаючи з 1 січня 2015 року бюджет
міста Києва отримує нові джерела доходів:
-

10% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та
податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності);

-

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-

транспортний податок з власників легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 3 кубічних
сантиметри не старше 5 років;

-

податок на майно;

-

додаткові субвенції із державного бюджету на медицину та освіту.

За оцінками керівництва Міста, загальна сума надходжень до бюджету Києва від зазначених вище нових
джерел доходів склала 11 004 529 тисяч гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Відповідні
доходи були визнані в консолідованому звіті про фінансові результати.
3

Основні принципи облікової політики

Основа підготовки. Консолідована фінансова звітність Міста підготовлена у відповідності з основними
принципами облікової політики, викладеними у даній Примітці. Наразі Місто знаходиться на етапі
приведення консолідованої фінансової інформації спеціального призначення (далі «консолідована
фінансова інформація») у відповідність до вимог Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку для
Державного Сектору (МСБОДС), випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для
державного сектору (РМСБОДС). Дана консолідована фінансова інформація спеціального призначення не
відповідає вимогам МСБОДС через обмеження та відхилення, викладені на сторінках 194-195 вище.
Ця консолідована фінансова інформація підготовлена на основі облікових політик Міста, відповідно до
принципу історичної вартості, за виключенням основних засобів та деяких категорій фінансових
інструментів, які обліковувались за вартістю переоцінки та справедливою вартістю, відповідно, та
враховуючи перелік обмежень та підхід до підготовки консолідованої фінансової інформації Міста.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

Консолідація контрольованих підприємств. Контрольовані підприємства – це всі суб’єкти
господарювання, щодо яких Місто як контролюючий суб’єкт має повноваження управляти їхньою
фінансовою та операційною діяльністю. Контрольовані підприємства мають повністю консолідуватися з
дати отримання контролю над ними Містом. Їх консолідація припиняється з дати втрати контролю над цими
підприємствами. Операції між підприємствами Міста та залишки за цими операціями, а також
нереалізовані прибутки та збитки за операціями між суб’єктами Міста повинні повністю згортатися при
консолідації. Якщо контрольовані підприємства застосовують облікову політику, яка відрізняється від
облікової політики, що використовувалась при підготовці цієї консолідованої фінансової інформації для
обліку аналогічних операцій та подій за однакових обставин, в їхній фінансовій інформації повинні
здійснюватися належні коригування для цілей підготовки консолідованої фінансової інформації Міста.
Асоційовані компанії. Інвестиції Міста в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі.
Асоційовані компанії – це суб’єкти господарювання, на діяльність яких Місто може чинити суттєвий вплив,
проте не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% прав голосу.
Відповідно до методу участі в капіталі, інвестиція в асоційовану компанію відображається у звіті про
фінансовий стан за первісною вартістю плюс зміни у частці Міста у фінансовому результаті після
оподаткування асоційованої компанії після придбання. Гудвіл, пов’язаний з асоційованою компанією,
включається до балансової вартості інвестиції.
Звіт про фінансові результати відображає частку в результатах діяльності асоційованої компанії. У разі
змін, визнаних безпосередньо у чистих активах асоційованої компанії, Місто визнає його частку у цих змінах
та розкриває відповідну інформацію у всіх необхідних випадках у звіті про зміни у чистих активах.
Нереалізовані прибутки та збитки по операціях між Містом та його асоційованими компаніями
виключаються у розмірі частки Міста у цих асоційованих компаніях.
Частка у надлишку або дефіциту асоційованих компаній показується у звіті про фінансові результати.
Фінансова звітність асоційованих компаній складається за той же звітний період, що і фінансова звітність
контролюючого суб’єкта. За необхідності, облікова політика асоційованих компаній коригується відповідно
до облікової політики Міста.
Після застосування обліку за методом участі в капіталі, Місто визначає необхідність визнання додаткового
збитку від знецінення інвестиції Міста в його асоційовані компанії. На кожну звітну дату Місто визначає
наявність об’єктивних ознак знецінення інвестиції в асоційовану компанію.
Якщо такі ознаки існують, Місто розраховує суму знецінення як різницю між вартістю відшкодування
асоційованої компанії та її балансовою вартістю і визнає відповідну суму у звіті про фінансові результати.
Проте коли частка Міста у збитках асоційованої компанії дорівнює або перевищує її частку в цій
асоційованій компанії, включаючи будь-які інші незабезпечені суми дебіторської заборгованості, Місто не
визнає подальші збитки, крім випадків, коли воно взяло на себе зобов’язання або здійснило платежі від
імені асоційованої компанії.
Після втрати суттєвого впливу на асоційовану компанію Місто оцінює та визнає його інвестицію, що
залишилась у цій асоційованій компанії, за її балансовою вартістю.
Перерахунок іноземної валюти. Функціональною валютою компаній Міста, що консолідуються, є валюта
первинного економічного середовища, в якому працюють 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 по операціях і перерахунку монетарних активів і
зобов’язань у функціональну валюту кожної компанії за офіційними обмінними курсами НБУ на кінець року,
відображаються у складі надлишку чи дефіциту.
Прибутки та збитки від курсової різниці, пов’язані з позиковими коштами, представлені у звіті про фінансові
результати у складі фінансових доходів або витрат. Усі інші прибутки та збитки від курсової різниці
представлені у звіті про фінансові результати у статті «Інші операційні витрати». Перерахунок за курсами
на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за первісною вартістю.
Немонетарні статті, оцінені за справедливою вартістю, в іноземній валюті, включаючи інвестиції в
інструменти капіталу, перераховуються за обмінними курсами, що діяли на дату визначення справедливої
вартості. Вплив змін курсів обміну на немонетарні статті, оцінені за справедливою вартістю в іноземній
валюті, обліковуються у складі прибутку чи збитку від зміни справедливої вартості.
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Основні засоби. Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю, за вирахуванням накопиченого
зносу та резерву під знецінення, якщо необхідно. Справедлива вартість визначається за результатами
оцінки, яку проводять зовнішні незалежні оцінювачі, або внутрішні спеціалісти, які мають відповідні знання
та досвід. Регулярність проведення переоцінки у майбутньому залежить від зміни справедливої вартості
активів, які переоцінюються. Збільшення балансової вартості основних засобів у результаті майбутньої
переоцінки кредитується у складі іншого сукупного доходу та призводить до збільшення резерву
переоцінки. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової
вартості того самого активу, визнається в іншому сукупному доході та призводить до зменшення раніше
визнаного резерву переоцінки. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відображаються у складі
прибутку чи збитку. Резерв переоцінки основних засобів переноситься безпосередньо на нерозподілений
прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив реалізується або списується
або коли Місто продовжує його використовувати. В останньому випадку реалізована сума переоцінки
являє собою різницю між сумою амортизації на основі переоціненої балансової вартості активу та сумою
амортизації на основі первісної вартості активу. У випадку переоцінки об’єкту основних засобів накопичена
амортизація на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу, а чиста вартість
трансформується до переоціненої суми активу.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова
вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються лише у тих випадках,
якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від основного засобу. Усі інші витрати
визнаються у прибутку чи збитку в тому періоді, в якому вони були понесені.
Витрати на поточний ремонт та обслуговування відносяться на витрати того періоду, в якому вони були
понесені. Вартість заміни значних частин або компонентів основних засобів капіталізується, а балансова
вартість замінених компонентів списується.
Визнання основних засобів припиняється після їхнього вибуття або якщо тривале використання активу, як
очікується, не принесе майбутніх економічних вигід чи не призведе до реалізації експлуатаційного
потенціалу. Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень з
їхньою балансовою вартістю та визнаються у консолідованому звіті про прибутки чи збитки.
Станом на кінець кожного звітного періоду Місто оцінює основні засоби на предмет їх можливого
знецінення. Якщо такі ознаки існують, Місто повинно визначати вартість відшкодування активу як його
справедливу вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, залежно від
того, яка з них більша. Балансова вартість зменшується до вартості відшкодування, і збиток від знецінення
визнається у складі прибутку чи збитку в сумі, яка перевищує суму попередньої додатної переоцінки.
Збитки від знецінення, визнані в попередніх періодах, слід сторнувати, якщо змінилися оцінки, які
використовувалися для визначення суми очікуваного відшкодування активу з моменту визнання
останнього збитку від знецінення.
Амортизація. Амортизація об’єктів основних засобів розраховується прямолінійним методом з метою
рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом оціночного строку їх
експлуатації за наступними нормами:
-

Земельні ділянки
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби
Удосконалення орендованого майна

не амортизуються
до 100 років
5-30 років
10-40 років
3-25 років
2-15 років
протягом строку оренди

Орендовані активи включають транспортні засоби та виробниче обладнання, а інші активи включають
меблі, інвентар та офісне обладнання.
Ліквідаційна вартість активів та строки їх експлуатації переглядаються і, за необхідності, коригуються
перспективно станом на кінець кожного звітного періоду.
Балансова вартість активу зменшується безпосередньо до вартості його відшкодування або до вартості
відшкодування обслуговування, якщо балансова вартість перевищує оціночну вартість відшкодування
цього активу або вартість відшкодування обслуговування.
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Активи за договорами концесії. Місто аналізує всі аспекти концесійних договірних зобов’язань, які воно
бере на себе. Зокрема, коли Місто виступає концесієдавцем, концесійний актив визнається на балансі
Міста за наступних умов:
-

Місто продовжує контролювати або регулювати послуги, що оператор має надавати за допомогою
концесійного активу, а також має право визначати умови надання таких послуг;

-

Місто має право власності на активи наприкінці договору концесії через право власності, право
отримання винагороди, або іншим способом.

Активи передані у концесію 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
у разі поліпшень концесійного активу, або створення нового активу, що відноситься до даного договору
концесії.
Балансова вартість активу зменшується безпосередньо до вартості його відшкодування або до вартості
відшкодування обслуговування, якщо балансова вартість перевищує оціночну вартість відшкодування
цього активу або вартість відшкодування обслуговування.
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. У випадках коли
інвестиційна нерухомість придбавається 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 при необхідності проведення
щорічного тесту на предмет знецінення, Місто оцінює вартість його відшкодування. Вартість відшкодування
активу – це справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, за вирахуванням витрат
на продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка з них більша. Вартість відшкодування
визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли від активу не надходять грошові потоки, що
є значною мірою незалежними від грошових потоків, які надходять від інших активів або груп активів.
Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує вартість його
відшкодування, цей актив вважається знеціненим, і його вартість зменшується до суми відшкодування.
Одиниця, яка генерує грошові кошти – найменша одиниця активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує
надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів від інших
активів або груп активів.
При оцінці вартості використання оціночні майбутні грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої
вартості з використанням ставки дисконтування до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки
вартості грошей у часі та ризики, властиві цьому актив. Для визначення справедливої вартості за
вирахуванням витрат на продаж враховуються дані останніх ринкових операцій, за їх наявності.
Коли балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, вважається, що такий актив є
знеціненим, і його вартість зменшується до суми відшкодування.
Знецінення активів, які не генерують грошові кошти. На кожну звітну дату Місто повинно проводити
оцінку наявності ознак знецінення активів, які не генерують грошові кошти. За наявності таких ознак або
при необхідності проведення щорічного тесту на знецінення активу, Місто оцінює вартість його
відшкодування. Вартість відшкодування активу – це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на
продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка з них більша.
Коли балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, вважається, що такий актив є
знеціненим, і його вартість зменшується до суми відшкодування.
Для визначення справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж використовується ціна активів
за обов’язковою до виконання угодою в межах операції між непов’язаними сторонами, які діють на
добровільних засадах, скоригована на додаткові витрати, які безпосередньо пов’язані з продажем активу.
У разі, якщо щодо активу не укладено обов’язкової до виконання угоди, але він торгується на активному
ринку, справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, вважається ринкова ціна активу мінус
витрати на продаж. У разі відсутності обов’язкової до виконання угоди про продаж або активного ринку для
активу, Місто визначає справедливу вартість за вирахуванням витрат на продаж на підставі наявної в нього
інформації.
На кожну звітну дату для кожного активу здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від
знецінення, визнаний щодо активу раніше, вже не існує або зменшився. Якщо такі ознаки наявні, Місто
визначає вартість відшкодування. Збиток від знецінення, визнаний для активу в попередніх періодах,
сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні припущення, застосовані для визначення суми
відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від знецінення. Сума сторнування обмежена
таким чином, щоб балансова вартість активу не перевищувала його вартість відшкодування або балансову
вартість, яка була б визначена (за мінусом амортизації), якби у попередніх роках не визнавалося збитків
від знецінення цього активу. Це сторно визнається у надлишку або дефіциті.
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.
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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.
Прибутки чи збитки, що виникають у зв’язку з припиненням визнання нематеріального активу, оцінюються
як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю та визнаються у
складі надлишку або дефіциту у тому періоді, в якому актив був знятий з обліку.
Фінансові інструменти
Початкове визнання та оцінка. Фінансові активи, що відносяться до сфери застосування МСБОДС 29
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка», класифікуються як фінансові активи, що відображаються за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на надлишок або дефіцит, кредити та позикові кошти або
фінансові активи, наявні для продажу. Місто визначає класифікацію своїх фінансових активів при
первісному визнанні.
Операції з придбання або продажу фінансових активів, які потребують передачі активів протягом строків,
передбачених законодавством або традиціями ринку (звичайні операції купівлі-продажу) визнаються
станом на дату операції, тобто дату, на яку Місто бере на себе зобов’язання придбати або продати актив.
Подальша оцінка. Подальша оцінка фінансових активів залежить від їхньої класифікації.
Кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові
активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не торгуються на активному ринку. Після
початкової оцінки такі фінансові активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотку, за мінусом знецінення. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням премії або дисконту при придбанні та доходів чи витрат, що включаються у розрахунок
ефективної процентної ставки. Збитки від знецінення визнаються у складі надлишку або дефіциту.
Припинення визнання. Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи
аналогічних фінансових активів) припиняється у випадку:
-

закінчення строку дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу або відмови від таких
прав;

-

якщо Місто передало права на отримання грошових потоків від активу з одночасним прийняттям на
себе зобов’язання їх виплатити у повному обсязі третій особі без суттєвих затримок за угодою про
передачу, і при цьому (а) Місто також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням
активами, або (б) Місто не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння
активом, але припинило здійснювати контроль.

Інвестиції, наявні для продажу. Місто класифікує інвестиції, наявні для продажу, як непохідні фінансові
активи, класифіковані як наявні для продажу та не включені до інших категорій кредитів та дебіторської
заборгованості, активів, утримуваних до погашення або фінансових активів, відображених за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на надлишок або дефіцит.
Після початкової оцінки інвестиції, наявні для продажу, у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю, прибутки або збитки від зміни якої визнаються безпосередньо у складі чистих активів у звіті про
зміни чистих активів до моменту припинення визнання інвестиції, коли кумулятивний прибуток або збиток
визнається у складі надлишку або дефіциту.
Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату Місто оцінює наявність ознак знецінення
фінансових активів або групи фінансових активів. Фінансовий актив чи група фінансових активів
вважаються знеціненими, якщо і тільки якщо існує об’єктивне свідчення щодо зменшення корисності у
результаті однієї чи декількох подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання «події
збитковості»), і ця подія збитковості має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу
або групи фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені.
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Ознаки знецінення можуть включати наступні ситуації:
-

боржник або група боржників зазнають значних фінансових складнощів;

-

дефолт або затримка виплати основної суми боргу або процентів;

-

вірогідність банкрутства або іншої фінансової реорганізації боржників;

-

наявність даних, що свідчать про об’єктивне зменшення розрахункових майбутніх грошових потоків
(наприклад, зміни прострочення або економічних умов, які відповідають дефолту).

Фінансові зобов’язання
Початкове визнання та оцінка. Фінансові зобов’язання, що відносяться до сфери застосування
МСБОДС 29, класифікуються як фінансові зобов’язання, що повинні відображатися за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на надлишок або дефіцит, або кредити та позикові кошти. Місто визначає
класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному визнанні.
При первісному визнанні всі фінансові зобов’язання мають визнаватися за справедливою вартістю та, у
випадку кредитів і позикових коштів, з урахуванням прямих витрат, пов’язаних з операцією.
Фінансові зобов’язання Міста включають кредиторську заборгованість за основною діяльністю, іншу
кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити, кредити міжнародних організацій, облігації
власного боргу та зобов’язання з фінансового лізингу.
Подальша оцінка. Подальша оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації.
Припинення визнання. Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання
або закінчення строку погашення відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим же кредитором на
суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, визнання
первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з визнанням різниці в
балансовій вартості зобов’язань у складі надлишку чи дефіциту.
Взаємозалік фінансових інструментів. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим
включенням до звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку
існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на
основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.
Справедлива вартість фінансових інструментів. Справедлива вартість фінансових інструментів, що
торгуються на активних ринках на кожну звітну дату, визначається на основі ринкових котирувань або цін
дилерів (для довгих позицій приймається ціна попиту, а для коротких позицій – ціна пропозиції).
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструменту мінус
погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке
зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію
відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми
погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та
нараховані процентні витрати, включаючи амортизований дисконт або премію, включаються до балансової
вартості відповідних статей.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат
протягом періоду дії фінансового інструменту до настання його строку погашення з метою отримання
постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструменту.
Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або
надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом очікуваного
терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої
балансової вартості фінансового інструменту. Ефективна процентна ставка використовується для
дисконтування грошових потоків по інструментах з плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної
ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку,
встановлену для даного інструменту, або інших змінних факторах, які не змінюються залежно від ринкових
ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструменту.
Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору,
що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.
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Запаси. Запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка
з них менша. Вартість сировини, запасних частин та товарів повинна обліковуватись з використанням
методу «перше надходження – перший видаток» (ФІФО); вартість товарів та матеріалів, що не замінюють
одне одного, – за ідентифікованою собівартістю.
Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати та відповідні виробничі накладні витрати. Базою розподілу виробничих накладних витрат є об’єм
випуску продукції для однотипної продукції. Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у
ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та
витрат на збут.
Дебіторська заборгованість за обмінними та необмінними операціями. Дебіторська заборгованість
за обмінними операціями спочатку визнається за справедливою вартістю, а в подальшому обліковується
за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за мінусом резервів
під знецінення. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує
об’єктивне свідчення того, що Місто не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до початкових
умов.
Дебіторська заборгованість за необмінними операціями складається з наступних компонентів: податки та
збори, що підлягають сплаті в бюджет Міста. Ця дебіторська заборгованість, як правило, оцінюється за
номінальною вартістю, тобто, дебіторська заборгованість відображає суму заборгованості за податками та
зборами.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з готівки в касі,
рахунків до запитання в банках, коштів на рахунках казначейства та інших короткострокових
високоліквідних інвестицій зі строком погашення не більше трьох місяців, які можуть бути оперативно
конвертовані у відомі суми грошових коштів. Для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів
грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, що
відповідають наведеному вище визначенню, за вирахуванням заборгованості за банківськими
овердрафтами.
Резерви. Резерви визнаються тоді, коли Місто має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне)
внаслідок минулої події, та існує імовірність, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття
ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена.
Якщо Місто передбачає отримання відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за
договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли
отримання відшкодування не підлягає сумніву.
Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про фінансові результати за вирахуванням
відшкодування.
Умовні зобов’язання. Місто не визнає умовні зобов’язання, а розкриває інформацію про них у примітках до
консолідованої фінансової інформації, крім випадків, коли імовірність того, що для погашення зобов’язання
знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, є незначною.
Виплати працівникам. Витрати на усі короткострокові виплати працівникам, наприклад, виплати на
оплату відпусток, визнаються у тому періоді, в якому працівником було надано відповідні послуги. Місто
визнає відповідні витрати на виплату премій за результатами роботи лише тоді, коли Місто має поточне
юридичне або конструктивне зобов’язання здійснити таку виплату та її суму можна достовірно оцінити.
Аванси отримані за необмінними операціями. Аванси отримані за необмінними операціями включають
податки та збори, отримані Містом до настання податкової події і обліковуються як зобов’язання Міста.
Чисті активи. Під чистими активами розуміється залишкова частка в активах Міста після вирахування
всіх його зобов’язань. Чисті активи можуть бути додатними або від’ємними.
Бюджетна інформація. Річний бюджет Міста складається за касовим методом. Звірка планових витрат
та доходів представлена в звіті про виконання бюджету міста Києва. Внаслідок застосування касового
методу при складанні бюджету, виникають різниці, пов’язані з використанням різних методів
бухгалтерського обліку, строків або суб’єктів господарювання, які вимагають звірка фактичних
порівняльних сум та сум, представлених як окремий додатковий фінансовий звіт.
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Загальний фонд. Загальний фонд бюджету забезпечує фінансування основних функцій та завдань
держави та територіальних громад. Складовими частинами загального фонду бюджету є:
-

всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;

-

всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;

-

кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та
надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);

-

фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд. Спеціальний фонд бюджету передбачає предметно-цільове використання
бюджетних коштів за бюджетним призначенням. В спеціальному фонді певному виду надходжень
відповідають конкретні видатки. Капітальні видатки можуть здійснюватися тільки в рамках спеціального
фонду. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
-

доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

-

видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду
бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);

-

кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та
надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень
спеціального фонду бюджету);

-

фінансування спеціального фонду бюджету.

Доходи від необмінних операцій
Податки та збори. Доходи від податків та зборів оцінюються за справедливою вартістю та визнаються у
момент настання події та за умови відповідності критеріям визнання активів. Дохід майбутніх періодів
визнається у разі виникнення умови, яка призводить до виникнення зобов’язання з погашення відповідної
суми. Інші доходи від необмінних операцій визнаються, лише якщо існує ймовірність отримання майбутніх
економічних вигід або реалізації експлуатаційного потенціалу, що пов’язані з цим активом, а його вартість
можна достовірно оцінити.
Трансферти від інших державних суб’єктів господарювання. Доходи від необмінних операцій з іншими
державними суб’єктами господарювання оцінюються за справедливою вартістю та визнаються у момент
отримання контролю над активом (грошовими коштами, товарами, послугами та майном), якщо
трансферти не обтяжені умовами та існує ймовірність отримання Містом майбутніх економічних вигід або
реалізації експлуатаційного потенціалу, що пов’язані з цим активом, а його вартість можна достовірно
оцінити.
Доходи від обмінних операцій
Надання послуг. Місто визнає доходи від надання послуг, виходячи з ступеня завершеності послуг, коли
результат конкретної операції можна достовірно оцінити. Ступінь завершеності оцінюється виходячи з
обсягу фактично наданих послуг у процентному відношенні до загального розрахункового обсягу послуг,
що будуть надані відповідно до контракту. Якщо результати контракту неможливо достовірно оцінити,
доходи визнаються лише у сумі, яка дозволяє відшкодувати понесені витрати.
Реалізація продукції. Доходи від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнаються у разі наявності
всіх наведених далі умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію
(товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією
(товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість в
тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства або реалізації
економічного потенціалу, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Орендний дохід. Дохід від послуг оренди визнається в обліковому періоді, в якому послуги надані, в обсязі
фактично наданих послуг.
Доходи від будівельних контрактів. Якщо кінцевий результат будівельного контракту можна достовірно
оцінити, доходи і витрати за контрактом, пов’язані з будівельним контрактом, визнаються, відповідно, як
доходи і витрати з посиланням на ступінь завершеності робіт за контрактом на кінець звітного періоду.
Очікуваний збиток за будівельним контрактом негайно визнається як витрати.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

Податки
Податок на прибуток. У цій консолідованій фінансовій інформації податок на прибуток показаний
відповідно до вимог законодавства України, яке діяло або фактично було введене в дію станом на звітну
дату. Витрати/кредит з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та відстроченого податку
та відображаються у складі прибутку чи збитку, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних
безпосередньо у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу у тому самому чи
іншому періоді.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші
податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі інших операційних витрат.
Відстрочений податок. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових
зобов’язань відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між
податковою базою активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей підготовки
консолідованої фінансової інформації. Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений
податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або
зобов’язання, яке не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток у результаті
операції, яка не є об’єднанням компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію
станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові
різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені
податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність відновлення тимчасових
різниць і отримання у майбутньому достатнього оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде
реалізувати тимчасові різниці.
Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок
товарів або послуг з місцем поставки на території України, включаючи поставки без прямої оплати, та
імпорту товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ законодавством); 0%
застосовуються до експорту товарів та супутніх послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів та послуг
обліковується у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент надходження платежу від
клієнта, залежно від того, яка подія відбувається раніше. Вхідний ПДВ обліковується таким чином: право
на кредит із вхідного ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в
момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів або послуг, залежно від того,
яка подія відбувається раніше, або право на кредит із вхідного ПДВ при імпорті товарів чи послуг виникає
у момент сплати податку.
Передоплати постачальникам та аванси від клієнтів показані за вирахуванням ПДВ, оскільки очікується,
що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг.
Пов’язані сторони. Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати
іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття іншою фінансових та операційних рішень, або якщо
суб’єкт господарювання пов’язаної сторони та інший суб’єкт перебувають під спільним контролем.
Пов’язані сторони включають:
-

суб’єкти господарювання, які прямо або опосередковано через одного чи більше посередників
контролюють суб’єкт господарювання або перебувають під його контролем;

-

асоційовані компанії;

-

осіб, які прямо або непрямо володіють часткою суб’єкта господарювання, що звітує, яка забезпечує їм
суттєвий вплив на цей суб’єкт господарювання, а також близьких членів родини будь-якої з таких осіб;

-

провідний управлінський персонал та членів родини провідного управлінського персоналу;

-

суб’єктів господарювання, у яких суттєва частка власності належить прямо або опосередковано особі,
зазначеній у третьому чи четвертому пунктах, або тих, на які така особа здатна здійснювати суттєвий
вплив.
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Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової
політики

В процесі застосування облікової політики Місто застосовує професійні судження та оцінки. Облікові оцінки
та судження постійно аналізуються на основі досвіду керівництва Міста та інших факторів, серед яких
очікування щодо майбутніх подій, які на думку керівництва є обґрунтованими в світлі поточних обставин.
Професійні судження, що мають найбільший вплив на суми відображені у консолідованій фінансовій
інформації, а також оцінки, результатом яких можуть бути суттєві коригування балансової вартості активів
та зобов’язань впродовж наступного звітного періоду включають:
Оцінка дебіторської заборгованості за обмінними операціями. Дебіторська заборгованість за
обмінними операціями переглядається на предмет знецінення на постійній основі. При визначенні того, чи
необхідно відображати збиток від знецінення у складі надлишку/(дефіциту) за звітний період, Місто
аналізує дебіторську заборгованість за обмінним операціями за строками погашення. Залежно від кількості
днів, що минули з дати контрактного строку погашення дебіторської заборгованості, Місто застосовує
наступні ставки резервування:
-

до 179 днів прострочення боргу – 0%;

-

від 180 до 359 днів прострочення боргу – 50%;

-

більше 360 днів прострочення боргу – 100%.

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2015 року, у зв’язку з продовженням впливу економічної рецесії,
керівництво Міста переглянуло свою облікову оцінку щодо вірогідності повернення торгової дебіторської
заборгованості від населення за комунальні послуги та вирішило нарахувати резерв у розмірі 100% від
суми такої заборгованості з простроченням більше 365 днів та 50% – з простроченням від 180 до 365 днів.
Станом на 31 грудня 2014 року, Місто застосовувало ставку резервування торгової дебіторської
заборгованості у розмірі 30%.
Оцінка інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Місто володіє 408 комунальними підприємствами
та 1 526 бюджетними установами, з яких до консолідованої фінансової інформації увійшли показники
діяльності щодо 339 комунальних підприємств та 1 474 бюджетних організацій (2014: 345 комунальних
підприємств та 1 474 бюджетних організацій), які надали фінансову звітність за 2015 рік. 69 комунальних
підприємств та 52 бюджетних організацій, які не увійшли до консолідованої фінансової інформації,
перебувають в стадії реорганізації, ліквідації або вони не є суттєвими для Міста.
Також Місто має інвестиції у 38 підприємствах (2014: 40 підприємствах) з часткою володіння від 1% до
100%, у тому числі 10 підприємств, в яких корпоративні права територіальної громади міста Києва передані
в управління районних державних адміністрацій (2014: 10 підприємств). Станом на 31 грудня 2015 року
Місто не мало контролю або суттєвого впливу на 17 підприємств, з яких 9 знаходяться на стадії ліквідації,
8 не здійснюють господарську діяльність. Станом на 31 грудня 2014 року Місто не мало контролю або
суттєвого впливу на 17 підприємств, з яких 8 знаходилось на стадії ліквідації, 8 не здійснювали
господарську діяльність і 1 перебувало в процесі оформлення прав власності Міста в системі реєстру
власників цінних паперів. 12 підприємств, які не є суттєвими для консолідованої фінансової інформації, не
надали фінансову звітність станом на 31 грудня 2015 та 2014 років. 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 2015 та 2014 років.
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 у 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».
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Операції з пов’язаними сторонами

Асоційовані компанії. Залишки грошових коштів, розміщені на рахунках в асоційованому банку, склали
266 850 тисяч гривень станом на 31 грудня 2015 року (31 грудня 2014: 241 247 тисяч гривень).
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 (станом на 31 грудня 2014
року: 197 691 тисяча гривень), відповідні фінансові витрати за короткостроковими запозиченнями в 2015
році склали 19 615 тисяч гривень (2014: 126 836 тисяч гривень).
Сума майна, наданого у заставу асоційованій компанії, станом на 31 грудня 2015 року складала
575 625 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 343 015 тисяч гривень).
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 2015 році загальна сума
винагороди 22 осіб управлінського персоналу Київської міської адміністрації становила 3 988 тисяч
гривень (2014: 4 130 тисяч гривень).
Винагорода основного управлінського персоналу за 2015 рік:

У тисячах українських гривень
Голова Київської міської державної адміністрації*
Перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації
Заступники голови Київської міської державної адміністрації
(4 особи)
Керівник апарату Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту економіки та інвестицій
Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та
аудиту
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
Директор Департаменту фінансів
Директор Департаменту суспільних комунікацій
Директор Департаменту містобудування та архітектури
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Директор Департаменту культури
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
Директор Департаменту земельних ресурсів
Директор Департаменту охорони здоров’я
Директор Департаменту соціальної політики
Директор Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва
Директор Департаменту (Центр) надання адміністративних
послуг
Директор Департаменту будівництва та житлового
забезпечення
Директор Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища
Директор Департаменту транспортної інфраструктури
Всього
*

Річна
заробітна
плата
-

Нарахування
-

Всього річна
заробітна
плата та
нарахування
-

61

22

83

436
93
223

156
34
75

592
127
298

177
168
166
163
160
157
156
155
154
117
114

64
61
50
55
58
57
52
54
56
42
41

241
229
216
218
218
214
208
209
210
159
155

104

38

142

128

36

164

97

35

132

75
64
2 968

27
23
1 036

102
87
4 004

Голова Київської міської державної адміністрації працює на громадських засадах та протягом 2015 року не
отримував заробітної плати на посаді голови КМДА.
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Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

Винагорода основного управлінського персоналу за 2014 рік:

У тисячах українських гривень
Голова Київської міської державної адміністрації
Перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації
Заступники голови Київської міської державної адміністрації
(4 особи)
Керівник апарату Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту соціальної політики
Директор Департаменту фінансів
Директор Департаменту економіки та інвестицій
Директор Департаменту будівництва та житлового
забезпечення
Директор Департаменту земельних відносин
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
Директор Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища
Директор Департаменту містобудування та архітектури
Директор Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва
Директор Департаменту суспільних комунікацій
Директор Департаменту охорони здоров’я
Директор Департаменту комунальної власності
Директор Департаменту Культури
Директор Департаменту транспортної інфраструктури
Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та
аудиту
Всього

242

Річна
заробітна
плата
46

Нарахування
15

Всього річна
заробітна
плата та
нарахування
61

156

51

207

409
96
221
219
205

132
31
80
65
64

541
127
301
284
269

198
168
165
163

62
61
60
60

260
229
225
223

163
150

49
55

212
205

143
136
122
120
120
70

51
49
36
41
43
25

194
185
158
161
163
95

22
3 092

8
1 038

30
4 130

Основні засоби

(204 917)
-

Надходження, вибуття та інші
переміщення
Переоцінка основних засобів
Амортизація за період

Первісна вартість
Накопичена амортизація
Залишкова вартість на
31 грудня 2015 року

Первісна вартість
Накопичена амортизація
Залишкова вартість на
31 грудня 2014 року
Надходження, вибуття та інші
переміщення
Переміщення в інвестиційну
нерухомість
Переоцінка основних засобів
Амортизація за період

39 452 844

5 762 646

38 600 826

(2 752 125)
2 393 322
(2 261 137)

795 831
-

6 530 176

1 816 207

176 616

83 517 441
(44 916 615)

39 404 559

5 557 729

6 530 176
-

82 060 037
(42 655 478)

5 557 729
-

573 649
666 773
(1 288 707)

82 302 436
(42 849 592)

Будинки та
споруди

5 762 646
-

Земельні
ділянки

Первісна вартість
Накопичена амортизація
Залишкова вартість на
31 грудня 2013 року

У тисячах українських гривень

6

1 976 243

5 075 355
(3 099 112)

(50 553)
(233 175)

320 238

1 939 733

4 805 670
(2 865 937)

187 622
(257 037)

2 009 148

4 705 163
(2 696 015)

Машини та
обладнання

5 648 835

16 251 510
(10 602 675)

1 100 193
(361 767)

536 713

4 373 696

14 614 604
(10 240 908)

537 712
1 401 599
(298 715)

2 733 100

10 743 381
(8 010 281)

Транспортні
засоби

10 452 677

10 452 677
-

-

675 311

9 777 366

9 777 366
-

152 902
-

9 624 464

9 624 464
-

Незавершене
капітальне
будівництво

3 925 566

4 691 932
(766 366)

1 148 800
(212 126)

721 921

2 266 971

2 821 211
(554 240)

715 282
(198 361)

1 750 050

2 105 929
(355 879)

Активи в
концесії

2 582 342

4 100 601
(1 518 259)

(3 731)
(137 575)

222 483

2 501 165

3 881 849
(1 380 684)

278 795
(134 203)

2 356 573

3 645 355
(1 288 782)

Інші основні
засоби

Всього
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69 716 665

130 619 692
(60 903 027)

(2 752 125)
5 383 862
(3 205 780)

4 469 489

65 821 219

123 518 466
(57 697 247)

2 241 045
2 068 372
(2 177 023)

63 688 825

118 889 374
(55 200 549)
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Основні засоби (продовження)

Протягом 2015 року деякими підприємствами було проведено переоцінку земельних ділянок, зокрема з
метою індексації орендної вартості, а також будинків та споруд та транспортних засобів. Для цього були
залучені незалежні оцінювачі, якими було визначено справедливу вартість основних засобів.
Основним об’єктом дооцінки в 2015 році був рухомий склад Комунального Підприємства «Київський
метрополітен» та обладнання Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія
«Київводоканал».
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, нежитлові приміщення комунальної власності
загальною площею 601.8 тисяч квадратних метрів (2014: 582,5 тисяч квадратних метрів), які складають
52% від загальної площі комунального майна, переданого в орендне користування (2014: 48%), передано
в оренду громадським організаціям, творчим спілкам, бюджетним установам комунальної та державної
власності з орендною ставкою 1 гривня на рік.
Також категорія «Будинки та споруди» включає об’єкти комунальної власності, які на виконання відповідних
рішень Київської міської ради були передані на безоплатній основі до сфери управління органам
виконавчої влади, правоохоронним органам, органам судової влади, тощо без зміни форми власності.
Загальна площа цих об’єктів станом на 31 грудня 2015 року складає 156.48 тисяч квадратних метрів (2014:
138.32 тисяч квадратних метрів).
Такі умови оренди та передачі на безоплатній основі призводять до недоотримання Містом значної
частини доходів.
Загальна площа земель міста Києва на 31 грудня 2015 та 2014 років становила 83.6 тис. га. З них, за
оцінками Міста, в комунальній власності на 31 грудня 2015 року знаходилось 70.1 тис. га, в державній
власності – 9 тис. га, в приватній власності – 4.5 тис. га. Наразі, через відсутність єдиного повного
актуального реєстру земельного фонду та неоформлені державні акти на більшість земельних ділянок, які
підтверджують право власності, Місто не може достовірно визначити кількість гектар земельного фонду в
комунальній власності. Більша частина земель територіальної громади міста Києва на 31 грудня 2015 та
2014 років не була внесена до Державного кадастрового реєстру та не була облікована на балансах
комунальних підприємств та бюджетних установ Міста. Такі землі були визнані Містом в консолідованій
фінансовій інформації за вартістю, що дорівнює нулю.
За власниками земель, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності землі міста Києва
розподіляються наступним чином (інформація наведена згідно форми «6-зем»):

У гектарах
На 1 січня 2014 року
На 31 грудня 2014 року
На 31 грудня 2015 року

Забудовані

Ліси та
інші
лісопокриті
площі

36.8
36.9
37.2

35.1
35.2
35.3

Води Сільсько- Відкриті
господар- заболоські
чені

6.7
6.7
6.6

4.7
4.7
4.4

0.1
0.1
0.1

Відкриті
землі
без
рослинного
покрову
0.1
-

Інші

Усього

0.1
-

83.6
83.6
83.6

Активи в концесії. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років, активи в концесії були представлені об’єктами
енерго- та теплопостачання, які використовувались 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 була підписана 27 вересня 2001 року та діє до 31 грудня 2017 року. Відповідно до умов
основного та додаткових договорів, у разі якщо жодна із сторін угоди письмово не попереджає про
припинення її дії, угода вважається продовженою на наступні 5 років.
За використання комунального майна ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зобов’язане здійснювати платіж на користь
територіальної громади Міста у розмірі 10% від чистого прибутку, отриманого товариством за попередній
бюджетний рік, але не менше ніж 2 000 тисяч гривень на рік.
Результати відновлення, реконструкції та поліпшення зазначених основних фондів є комунальною
власністю територіальної громади міста Києва.
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Основні засоби (продовження)

Поліпшення майна, що здійснюється товариством за рахунок належних йому коштів, яке неможливо
відокремити без заподіяння шкоди майну, мають бути компенсовані протягом дії угоди територіальною
громадою Міста.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років сума поліпшень комунального майна, що підлягає компенсації
становила 352 982 тисячі гривень (Примітка 18).
Справедливу вартість комунального майна, що знаходиться у володінні та користуванні
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», було визначено акредитованим незалежним оцінювачем станом на 1 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 із таких характеристик:
-

історична або природна значущість;

-

культурна, освітня або художня важливість; та/або

-

значні архітектурні характеристики.

Цінність об’єктів культурної спадщини часто неможливо достовірно визначити. Місто не передбачає
використовувати ці активи для виконання своїх зобов’язань. Прикладами об’єктів культурної спадщини є
пам’ятники, міські парки та різноманітні архітектурні споруди, які складають історичну та культурну цінність.
Об’єкти культурної спадщини не визнаються як активи у звіті про фінансовий стан згідно з вимогами
МСБОДС 17 «Основні засоби».
7

Інвестиційна нерухомість

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2015 року, керівництво Міста вирішило змінити класифікацію
частини об’єктів основних засобів, що здаються в оренду комерційним підприємствам на ринкових умовах.
Станом на 31 грудня 2015 року, інвестиційна нерухомість представлена будівлями та спорудами
нежитлового призначення, справедливу вартість яких було визначено на основі оцінок незалежних
експертів.
8

Нематеріальні активи
Програмне
забезпечення

Інші нематеріальні
активи

Всього

Первісна вартість
Накопичена амортизація та знецінення
Залишкова вартість на 31 грудня 2013 року
Надходження
Вибуття
Амортизація за період
Первісна вартість
Накопичена амортизація та знецінення
Залишкова вартість на 31 грудня 2014 року

Права на
користування
майном та
об’єкти
промислової
власності
109 086
(59 456)
49 630
(10 384)
109 086
(69 840)
39 246

38 290
(26 128)
12 162
257
(3)
(5 505)
38 544
(31 633)
6 911

422 922
(72 380)
350 542
3 102
(34 865)
(12 107)
391 159
(84 487)
306 672

570 298
(157 964)
412 334
3 359
(34 868)
(27 996)
538 789
(185 960)
352 829

Надходження
Вибуття
Амортизація за період
Первісна вартість
Накопичена амортизація та знецінення
Залишкова вартість на 31 грудня 2015 року

11 782
(1 806)
120 868
(71 646)
49 222

11 838
(49)
(2 171)
50 333
(33 804)
16 529

32 418
(201 512)
(17 240)
222 065
(101 727)
120 338

56 038
(201 561)
(21 217)
393 266
(207 177)
186 089

У тисячах українських гривень
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Інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі

У тисячах українських гривень
Балансова вартість на 1 січня
Частка збитку асоційованих компаній
Балансова вартість на 31 грудня

Назва

2015 рік

2014 рік

157 647
(133 700)

207 823
(50 176)

23 947

157 647

Частка власності станом на 1 січня
та 31 грудня 2015

ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК»
ПрАТ «ПАРТНЕР»

25%
10%

Далі наведена зведена фінансова інформація ПАТ КБ «Хрещатик»:
У тисячах українських гривень
Активи
Зобов’язання
(Збиток)/прибуток від діяльності за рік

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

9 135 350
9 516 192
(1 162 009)

8 932 598
8 397 956
(194 626)

10 Інвестиції наявні для продажу
Станом на 31 грудня 2014 року, інвестиції наявні для продажу включали інвестицію в 29,95% акцій
ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». 20 березня 2015 року, за результатами
відкритого аукціону, пакет акцій ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» був проданий
ТОВ «ФК «Куб», який діяв на підставі договору доручення від імені ПрАТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця». Початкова ціна продажу пакету акцій становила 143 200 тисяч гривень, фактична ціна
реалізації – 171 844 тисячі гривень.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років балансова вартість інвестицій наявних для продажу відповідала
їх справедливій вартості.
11 Дебіторська заборгованість за обмінними операціями
У тисячах українських гривень
Довгострокова дебіторська заборгованість
Всього довгострокової дебіторської заборгованості

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

89 692
89 692

118 415
118 415

2 983 295
1 386 458
(2 147 036)
2 222 717

1 430 700
915 876
(1 376 465)
970 111

110 506
918 135
3 251 358

330 320
903 486
2 203 917

Поточна дебіторська заборгованість
Заборгованість за товари та послуги
Заборгованість за іншими обмінними операціями
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього фінансової дебіторської заборгованості
Розрахунки по ПДВ
Передоплати
Всього поточної дебіторської заборгованості

Звірка резерву під знецінення дебіторської заборгованості
У тисячах українських гривень
На 1 січня 2015 року
Нараховано в поточному періоді
На 31 грудня 2015 року
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Поточна
заборгованість
1 376 465
770 571
2 147 036
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Дебіторська заборгованість за обмінними операціями (продовження)

Далі наведено аналіз фінансової дебіторської заборгованості за кредитною якістю:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

1 269 770
555 230
1 825 000

543 345
23 164
566 509

Прострочена, але не знецінена, окрім заборгованості населення за
комунальні послуги
Від 1 до 30 днів
Від 31 до 90 днів
Від 91 до 180 днів
Всього прострочена, але не знецінена

160 723
12 804
22 301
195 828

4 562
720
5 282

Прострочена та знецінена, окрім заборгованості населення за комунальні
послуги
Від 181 до 360 днів
Більше 360 днів
Всього прострочена та знецінена

14 975
348 031
363 006

11 718
10 381
22 099

1 648 281
427 330
4 459 445

1 723 398
147 703
2 464 991

(2 147 036)
2 312 409

(1 376 465)
1 088 526

У тисячах українських гривень
Не прострочена та не знецінена дебіторська заборгованість, окрім
заборгованості населення за комунальні послуги
Заборгованість за надані послуги та товари
Заборгованість за іншими обмінними операціями
Всього не прострочена та не знецінена

Дебіторська заборгованість населення за комунальні послуги
Інша дебіторська заборгованість
Всього фінансової дебіторської заборгованості
Резерв під сумнівну заборгованість
Всього фінансової дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву

Станом на 31 грудня 2015 року, керівництво Міста створило під знецінення дебіторської заборгованості
населення за комунальні послуги на підставі аналізу періодичності сплати заборгованості відповідно до
припущень, описаних у Примітці 4. Станом на 31 грудня 2014 року, керівництво Міста не мало змоги
достовірно оцінити кредитну якість дебіторської заборгованості населення за комунальні послуги та на
підставі аналізу періодичності сплати заборгованості, вирішило створити резерв під знецінення
дебіторської заборгованості за комунальні послуги в розмірі 30% від її обсягу на цю дату.
12 Запаси
У тисячах українських гривень
Незавершене будівництво за будівельними контрактами
Квартири та нежитлові приміщення
Допоміжні та інші матеріали
Товари на продаж
Запасні частини
Готова продукція та незавершене виробництво
Інші запаси
Всього запасів

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

5 697 644
2 239 105
261 010
168 144
102 779
41 732
504 146
9 014 560

4 444 978
1 242 104
152 828
61 584
70 903
27 298
295 625
6 295 320
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13 Дебіторська заборгованість за необмінними операціями
У тисячах українських гривень
Дебіторська заборгованість з плати за землю
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток підприємств
Дебіторська заборгованість з податку на доходи фізичних осіб
Дебіторська заборгованість за місцевими податками та зборами
Дебіторська заборгованість з акцизного податку
Всього дебіторської заборгованості за необмінними операціями

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

454 331
319 366
249 951
58 370
3 279
1 085 297

340 713
287 517
35 879
664 109

31 грудня
2015 року
2 471 644
138 170
78 532
13 022
1 277
2 702 645

31 грудня
2014 року
586 756
423 192
141 010
7 168
65 067
1 223 193

14 Грошові кошти та їх еквіваленти
У тисячах українських гривень
Рахунки в банках
Рахунки в казначействі
Короткострокові депозити
Грошові кошти в касі та в дорозі
Інші грошові кошти та їх еквіваленти
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

Нижче поданий аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за кредитною якістю на основі рейтингів
міжнародної рейтингової агенції Moody’s, за умови їх наявності, або рейтингів інших міжнародних
рейтингових агенцій, трансформованих до найближчого еквівалента за шкалою рейтингів Moody’s. Аналіз
грошових коштів станом на 31 грудня 2015:

У тисячах українських гривень
Рейтинг за рейтинговою шкалою Moody’s
Caa3
Без рейтингу
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

Рахунки в
банках

Рахунки в
казначействі

Короткострокові
депозити

Інші
грошові
кошти

Всього

30 491
2 441 153
2 471 644

138 170
138 170

78 532
78 532

14 299
14 299

168 661
2 533 984
2 702 645

Рахунки в
банках

Рахунки в
казначействі

Короткострокові
депозити

Інші
грошові
кошти

Всього

4 137
582 619
586 756

423 192
423 192

141 010
141 010

72 235
72 235

427 329
795 864
1 223 193

Аналіз грошових коштів станом на 1 січня 2015:

У тисячах українських гривень
Рейтинг за рейтинговою шкалою Moody’s
Caa3
Без рейтингу
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

Залишки по операціям з пов’язаними сторонами розкриті в Примітці 5.
15 Інші необоротні активи
У тисячах українських гривень
Майно комунальної власності, що утримується для продажу
Інші необоротні активи утримувані для продажу
Інше
Всього інші необоротні активи
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31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

66 185
392
2 825
69 402

102 500
2 294
8 041
112 835
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16 Запозичення
Нижче наведено інформацію про довгострокові запозичення Міста:
У тисячах українських гривень

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Позика від Міністерства фінансів України
Кредити міжнародних організацій
Банківські кредити
Фінансовий лізинг
Єврооблігації
Інші довгострокові запозичення
Всього довгострокових запозичень

8 425 811
1 492 883
230 001
24 902
2 258
10 175 855

1 180 523
200 000
54 309
4 730 567
1 949
6 167 348

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

2 884 791
2 427 643
3 688 454
477 305
316 729
28 790
15 705
5 615
9 845 032

5 271 463
4 198 771
3 688 454
420 451
220 074
228 657
8 440
14 036 310

У тисячах українських гривень

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Долар – єврооблігації та позика від Міністерства фінансів України
Гривня – інші запозичення
Євро – кредити міжнародних організацій
Інші
Всього запозичень

10 869 159
7 334 243
1 809 612
7 873
20 020 887

8 929 338
9 863 334
1 400 597
10 389
20 203 658

У тисячах українських гривень

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Запозичення, термін погашення за якими сплинув
З невизначеним строком погашення
До 6 місяців
Від 6 до 12 місяців
Від 1 до 5 років
Більше 5 років
Інші
Всього запозичень

2 427 643
12 114 265
180 429
3,542,891
1 747 786
7 873
20 020 887

3 688 454
565 276
9 774 139
5 985 303
180 097
10 389
20 203 658

Нижче наведено інформацію про короткострокові запозичення Міста:
У тисячах українських гривень
Облігації внутрішньої місцевої позики
Єврооблігації
Позики казначейства
Фінансовий лізинг
Кредити міжнародних організацій
Банківські кредити
Нараховані відсотки за позикою від Міністерства фінансів України
Інші короткострокові запозичення
Всього короткострокових запозичень

Аналіз позикових коштів за валютами наведено далі:

Нижче наведено аналіз позикових коштів за строками погашення:

Рядок «З невизначеним строком погашення» включає суму позик казначейства.
Відсоткові ставки за позиковими коштами наведено нижче:
Відсоткова ставка
Позика від Міністерства фінансів України
Облігації внутрішньої місцевої позики
Єврооблігації
Фінансовий лізинг
Банківські кредити
Кредити міжнародних організацій
*

7,75%*
15,20% - 15,25%
8%
22%
22% - 27%
Euribor + 5,5% - Euribor + 6%

В 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. Вказана 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.
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Запозичення (продовження)

Далі наведено рух запозичень:
У тисячах українських гривень
Запозичення станом на початок року
Отримано позик
Погашено позик
Нараховано відсотків
Сплачено відсотків
Списання боргу в рамках реструктуризації єврооблігацій
Курсова різниця
Запозичення станом на кінець року

2015 рік

2014 рік

20 203 658
1 099 954
(3 270 156)
1 451 766
(1 707 697)
(2 299 728)
4 543 090
20 020 887

15 442 253
3 607 643
(3 937 935)
1 693 994
(1 470 732)
4 868 435
20 203 658

Єврооблігації та позика від Міністерства фінансів України. У 2005 та 2011 роках Місто розмістило
на відкритому ринку єврооблігації на суму 250 000 тисяч доларів та 300 000 тисяч доларів зі строком
погашення у листопаді 2015 року та у липні 2016 року відповідно. Ставка купону за даними облігаціями
складає 8%, періодичність виплати купону – два рази на рік.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1040 від 18 грудня 2015 року, була проведена
реструктуризація єврооблігацій 2005 та 2011 років випуску, загальна сума місцевого боргу за якими
становила 550 000 тисяч доларів США (12 918 221 тисяча гривень на дату реструктуризації).
У рамках реструктуризації частина боргу в сумі 448 851 тисяча доларів США (10 542 466 тисяч гривень на
дату реструктуризації) була переведена до державного боргу України шляхом додаткового випуску і
розміщення облігацій зовнішніх державних позик України (за ставкою купону у розмірі 7,75%) і державних
деривативів з подальшим частковим списанням боргу на суму 97 785 тисяч доларів США (еквівалент
2 299 728 тисяч гривень на дату реструктуризації). У результаті реструктуризації станом на 31 грудня 2015
року Місто визнало зобов’язання перед державою в сумі 8 425 811 тисяч гривень, деноміновані у доларах
США, які відображені у консолідованій фінансовій інформації спеціального призначення як позика від
Міністерства фінансів України, та дохід від списання частини боргу у сумі 2 299 728 тисяч гривень у
консолідованому звіті про фінансові результати.
Умови та порядок погашення основної суми та відсотків за заборгованістю за позикою від Міністерства
фінансів України передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 1040 від 18 грудня 2015 року.
Міністерство фінансів протягом п’яти робочих днів після здійснення витрат з погашення та обслуговування
облігацій зовнішніх державних позик України та виплат за державними деривативами повідомляє Київську
міську раду щодо виникнення заборгованості з компенсації державі суми понесених витрат. Київська міська
рада протягом десяти робочих днів з дати надходження повідомлення від Міністерства фінансів погашає
заборгованість перед державою за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком на дату здійснення таких витрат.
Дане зобов’язання було визнане за номінальною вартістю, так як Місто не змогло достовірно визначити
його справедливу вартість на дату визнання.
Станом на 31 грудня 2015 року короткострокові запозичення Міста включають зобов’язання перед
держателями єврооблігацій, які відмовилися брати участь у реструктуризації, у сумі 101 149 тисяч доларів
США (2 427 643 тисячі гривень на звітну дату). Станом на 31 грудня 2015 року Місто призупинило
обслуговування заборгованості за даними облігаціями.
Облігації внутрішньої місцевої позики. У 2015 році згідно з умовами розміщення, Місто погасило борг
за облігаціями внутрішньої місцевої позики на суму 2 301 337 тисяч гривень. Терміни погашення боргу за
даними облігаціями, які залишилися на балансі Міста, було пролонговано на рік - до 10 жовтня та 19 грудня
2016 року, відповідно. Ставка купону за облігаціями складає 15,20% та 15,25% відповідно, періодичність
виплати купону – чотири рази на рік.
Позики казначейства. Відповідно до пункту 3 статті 73 Бюджетного Кодексу України у редакціях до
1 січня 2015 року місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням
відповідної місцевої ради могли отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному
звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про
Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення
без нарахування відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких
позик визначалися Кабінетом Міністрів України. В період з 2009 по 2013 рік Містом було отримано
середньострокових позик на суму 3 761 755 тисяч гривень. В 2014 році Містом було погашено
73 301 тисячу гривень позик. 28 грудня 2014 було внесено зміни до Бюджетного Кодексу, відповідно до
яких погашення заборгованості за середньостроковими позиками перед державним бюджетом, яка
знаходиться на обліку в Державній казначейській службі, не здійснюється до законодавчого врегулювання
цього питання. Відповідно, у 2015 році Місто не здійснювало виплат за даними позиками.
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16

Запозичення (продовження)

Фінансовий лізинг. У 2009 році Місто уклало договір щодо фінансового лізингу вагонів метро. Умови
договору передбачають відсоткову ставку 22% річних та термін погашення – 10 лютого 2018 року.
Кредити міжнародних організацій. У 2008 році Містом була укладена угода з Європейським банком
реконструкції та розвитку щодо відкриття кредитної лінії на суму 115 000 тисяч євро для розвитку
муніципального транспорту Києва. Сума заборгованості станом на 1 січня та 31 грудня 2015 року
становила 72 823 та 69 008 тисяч євро відповідно. Відповідно до умов договору оплата кредиту має бути
здійснена у 2021 році. Відсоткова ставка Euribor + 5,5% - Euribor + 6%.
17 Довгострокові резерви
Нижче наведена інформація про зміни у сумі резерву зобов’язань та відрахувань:
Резерви на
виконання
зобов’язань,
які
передбачені
умовами
будівництва

Інші

Всього

Балансова вартість на 1 січня 2014 року
Нараховано в поточному році
Списано за рахунок резерву

226 848
-

57 023
(39 933)

57 023
226 848
(39 933)

Балансова вартість на 31 грудня 2014 року
Нараховано в поточному році
Списано за рахунок резерву

226 848
351 022
-

17 090
(12 093)

243 938
351 022
(12 093)

Балансова вартість на 31 грудня 2015 року

577 870

4 997

582 867

У тисячах українських гривень

Резерви на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва, створені за ймовірною оцінкою
коштів чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами договорів про будівництво.
Інші резерви формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття резерву та відносяться
на поточні витрати. Резерви використовуються тільки на ті цілі, для яких вони були створені. Переоцінка
резервів здійснюється на кожну балансову дату.
18 Інші довгострокові зобов’язання
У тисячах українських гривень

Довгострокова заборгованість за будівельними контрактами
Довгострокові зобов’язання щодо фінансування з державного бюджету
Зобов’язання щодо компенсації поліпшень основних засобів (концесія)
Інші довгострокові зобов’язання
Всього інших довгострокових зобов’язань

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

1 051 308
1 298 573
352 982
300 884
3 003 747

4 257 646
918 155
352 982
356 665
5 885 448

Довгострокова заборгованість за будівельними контрактами включає в себе внески інвесторів щодо
інвестиційних договорів на будівництво житла та іншої нерухомості.
19 Доходи майбутніх періодів
У тисячах українських гривень
Активи безоплатно отримані від третіх сторін
Активи безоплатно отримані від державного бюджету
Інші доходи майбутніх періодів
Всього доходів майбутніх періодів

31 грудня
2015 року
1 860 905
508 585
2 369 490

31 грудня
2014 року
1 079 513
162 319
341 433
1 583 265

Активи безоплатно отримані від третіх сторін складаються з об’єктів інфраструктури, переданих третіми
сторонами у комунальну власність для надання енерго- та теплопостачання.
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20 Кредиторська заборгованість за обмінними операціями
У тисячах українських гривень
Аванси отримані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Заборгованість за виплатами працівникам
Заборгованість за виплатами третім особам
Інша кредиторська заборгованість
Всього кредиторської заборгованості за обмінними операціями

31 грудня
2015 року
4 266 780
2 543 225
104 449
15 392
1 492 249
8 422 095

31 грудня
2014 року
1 310 098
1 458 589
124 429
108 128
1 926 420
4 927 664

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

261 657
64 364
56 181
160 397
542 599

98 135
32 775
83 822
247 202
461 934

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

372 373
367 797
199 564
196 721
53 299
1 189 754

342 803
192 117
166 216
701 136

21 Кредиторська заборгованість за податками та трансфертами
У тисячах українських гривень
Кредиторська заборгованість з податку на додану вартість
Кредиторська заборгованість з інших податків та трансфертів
Кредиторська заборгованість з трансфертів до Пенсійного Фонду України
Інша кредиторська заборгованість за податками та трансфертами
Всього кредиторська заборгованість за податками та трансфертами

22 Аванси отримані за необмінними операціями
У тисячах українських гривень
Аванси отримані з податку на доходи фізичних осіб
Аванси отримані за місцевими податками та зборами
Аванси отримані з плати за землю
Аванси отримані з податку на прибуток підприємств
Аванси отримані з акцизного податку
Всього авансів отриманих за необмінними операціями

Резерви на виконання зобов’язань, які передбачені умовами будівництва створені за ймовірною оцінкою
коштів, чи активів, які необхідно буде передати кредиторам за умовами договорів про будівництво.
У складі забезпечень під виконання судових рішень визнані штрафні санкції по судових справах за
несвоєчасно сплачену електроенергію.
Інші резерви формуються виходячи з ймовірної суми, яка необхідна для покриття резерву, та відносяться
на поточні витрати.
23 Поточні резерви
Протягом 2015 року в резервах за зобов’язаннями та відрахуваннями відбулись наступні зміни:

У тисячах українських гривень
Балансова вартість на 1 січня
2014 року

Резерви на
виконання
зобов’язань, Забезпечення
за під виконання
договорами
судових
будівництва
рішень

Резерв
невикористаних
відпусток

Інші

Всього

-

104 928

27 541

47 598

180 067

Нараховано в поточному році
Списано за рахунок резерву

102 879
-

(4)

146 235
(140 692)

27 591
-

276 705
(140 696)

Балансова вартість на 1 січня
2015 року

102 879

104 924

33 084

75 189

316 076

Нараховано в поточному році
Списано за рахунок резерву

(32 434)

98 026
(9 778)

249 307
(149 365)

14 729
(20 782)

362 062
(212 359)

70 445

193 172

133 026

69 136

465 779

Балансова вартість на
31 грудня 2015 року
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24 Субвенції та дотації (загальний фонд)
У тисячах українських гривень
Медична субвенція з державного бюджету
Освітня субвенція з державного бюджету
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 на виплату державної соціальної допомоги
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 для закладів охорони здоров’я
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання
функцій столиці
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів
Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію
втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг
зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування,
суднобудування та кінематографу
Всього субвенцій та дотацій

2015 рік
3 192 621
2 114 709

2014 рік
-

586 024

-

292 245

-

246 133
59 934

235 225
-

49 286

-

35 030
7 526

7 770
18 889

-

1 799 991

-

865 616

-

61 745

6 583 508

34 428
3 023 664

У 2015 році бюджет міста Києва отримав з державного бюджету наступні субвенції, які не надходили в
попередньому році:
- медична субвенція,
- освітня субвенція,
- субвенція на підготовку робітничих кадрів,
- субвенція на придбання нових трамвайних вагонів,
- субвенція на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та субвенція на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців та військовослужбовців-інвалідів I-II групи,
які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції (включені в категорію «Субвенція на
виплату державної соціальної допомоги»).
У 2015 році в загальний фонд бюджету міста Києва надійшла субвенція на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню. У 2014 році дана субвенція включена до
надходжень спеціального фонду (Примітка 33).
У 2015 році бюджет міста Києва не отримував наступних надходжень, які надходили в попередньому році:
- субвенція на виконання функцій столиці,
- додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів,
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою
податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування,
суднобудування та кінематографу.
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25 Місцеві податки і збори загального фонду
У тисячах українських гривень
Єдиний податок
Орендна плата за використання природних ресурсів
Земельний податок
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Транспортний податок
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Інші місцеві податки і збори загального фонду
Всього місцевих податків і зборів

2015 рік
1 922 474
1 771 401
810 496
182 545
123 315
23 240
8 374
4 841 845

2014 рік
24 885
72 869
97 754

Податковим законодавством та Бюджетним кодексом України були передбачені наступні зміни, які почали
діяти з 1 січня 2015 року та вплинули на співставність даних за 2015 та 2014 роки в консолідованій
фінансовій інформації спеціального призначення:
- передача єдиного податку зі спеціального до загального фонду місцевого бюджету (Примітка 32);
- включення плати за землю, яка справляється у формі орендної плати за використання природних
ресурсів та земельного податку, до категорії місцевих податків (Примітка 27);
- передача податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зі спеціального до загального
фонду місцевого бюджету (Примітка 32);
- введення транспортного податку;
- відміна справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Сума даного збору
за 2014 рік була включена до категорії «Інші місцеві податки і збори загального фонду».
Відповідно до змін до Податкового кодексу, починаючи з 1 січня 2015 року також зменшилася кількість груп
платників єдиного податку із шести до чотирьох, та збільшився максимальний розмір дозволеного доходу
для спрощеної системи оподаткування.
26 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
У тисячах українських гривень
Плата за ліцензії та сертифікати
Надходження від орендної плати
Державне мито
Плата за державну реєстрацію
Плата за надання інших адміністративних послуг
Всього адміністративних зборів та платежів від некомерційної
господарської діяльності

2015 рік
150 210
113 326
64 085
4 192
132 372

2014 рік
120 733
186 422
14 655
4 103
-

464 185

325 913

2015 рік
47 390
47 390

2014 рік
1 250 905
714 035
45 658
2 010 598

27 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
У тисячах українських гривень
Орендна плата за використання природних ресурсів
Земельний податок
Інші збори та платежі за спеціальне використання ресурсів
Всього зборів та плат за спеціальне використання природних ресурсів

Відповідно до Закону України № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року (далі «зміни у податковому
законодавстві») з 1 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у формі орендної плати за
використання природних ресурсів та земельного податку, належить до місцевих податків, встановлення
яких здійснюється органами місцевого самоврядування (Примітка 25).
28 Неподаткові надходження та інші бюджетні доходи
У тисячах українських гривень
Адміністративні штрафи та інші санкції
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а
також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
Інші надходження
Всього неподаткових надходжень та інших бюджетних доходів
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6 441

2014 рік
5 984

1 425
14 559
22 425

2 600
4 844
13 428
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29 Доходи від обмінних операцій бюджетних установ
У тисячах українських гривень
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ
Інші власні надходження
Всього доходів від обмінних операцій бюджетних установ

2015 рік

2014 рік

728 674

103 683

484 957
109 485
1 323 116

318 813
82 414
14 603
519 513

30 Неподаткові надходження
У тисячах українських гривень
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
Інші надходження
Всього неподаткових надходжень

2015 рік
333 367

2014 рік
164 624

12 122
4 303
349 792

4 006
4 705
173 335

31 Цільові фонди
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.

У 2015 році загальна сума надходжень до цільових фондів склала 262 537 тисяч гривень (2014:
229 094 тисячі гривень).
У 2014 році джерелами надходжень до цільових фондів були:
-

кошти від плати за тимчасове використання місць, які перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, для розміщення зовнішньої реклами, а також кошти від плати за
розміщення реклами на транспорті комунальної власності;

-

кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів;

-

залишки коштів цільового фонду, що склались станом на 1 січня 2014 року;

-

кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва;

-

надходження коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва.

32 Місцеві податки і збори спеціального фонду
У тисячах українських гривень
Єдиний податок
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах
Всього місцевих податків і зборів

2015 рік
-

2014 рік
1 390 329
11 534

-

2 382
1 404 245

Відповідно до змін у Бюджетному кодексі України єдиний податок та податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, включаються до надходжень до загального фонду місцевого бюджету починаючи з
1 січня 2015 року (Примітка 25).
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33 Субвенції з державного бюджету (спеціальний фонд)
У тисячах українських гривень
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Всього субвенцій з державного бюджету

2015 рік

2014 рік

-

476 165

-

177 892
654 057

Відповідно затвердженого бюджету міста Києва на 2015 рік, субвенція на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню включалася до надходжень загального фонду
бюджету міста Києва (Примітка 24).
Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах не надходила до бюджету міста Києва у 2015 році.
34 Інші податки та збори
У тисячах українських гривень
Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом
власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини
податковими агентами
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів, зареєстрованих у місті
Києві
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими
агентами
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти
Інші податки та збори
Всього інших податків та зборів

2015 рік

2014 рік

-

14 459

-

12 118

-

8 472

295
295

6 736
4 310
5 083
51 178

У 2015 році бюджет міста Києва не отримував надходжень від здійснення торгівлі на митній території
України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими
агентами.
Відповідно до змін у податковому законодавстві, з 1 січня 2015 року збір за першу реєстрацію колісних
транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві, було замінено на транспортний податок, який
включається до місцевих податків і зборів загального фонду (Примітка 25).
Відповідно до змін у Бюджетному кодексі України екологічний податок (що включає надходження від
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та
надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти) надходить до загального
фонду місцевого бюджету починаючи з 1 січня 2015 року (категорія «Інші податки та збори» у доходах
загального фонду Консолідованого звіту про фінансові результати).
35 Доходи від обмінних операцій комунальних підприємств
У тисячах українських гривень
Житлово-комунальне господарство
Будівництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Охорона здоров’я
Культура i мистецтво
Освіта
Інші доходи від обмінних операцій
Всього доходів від обмінних операцій комунальних підприємств

256

2015 рік
5 016 002
4 126 493
2 141 698
639 213
279 503
112 367
90 861
32 717
12 438 854

2014 рік
3 940 663
3 489 998
1 113 183
867 876
92 636
88 836
55 799
28 542
9 677 533
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36 Інші доходи комунальних підприємств
У тисячах українських гривень
Безоплатно отримані активи
Доходи від орендної плати
Штрафи, пені, неустойки
Дохід від ліквідації
Доходи від оприбуткування за результатами інвентаризації
Інші доходи
Всього інших доходів комунальних підприємств

2015 рік
302 088
93 687
9 580
1 955
321
913 166
1 320 797

2014 рік
85 355
60 066
13 899
12 130
28 153
1 077 777
1 277 380

Витрати. Нижче представлені розкриття операційних витрат Міста за сегментами господарювання та за
економічною сутністю витрат.
Витрати по податках та зборах включають в себе витрати з податку на воду, держмито, орендна плата за
оренду державного майна, а також податкові штрафи та пені, що сплачуються у державний бюджет.
Стаття «Використані послуги» відображає витрати понесені у зв’язку з отриманням від сторонніх
організацій послуг, пов’язаних з економічною діяльність Міста.
Витрати понесені у зв’язку із закупівлями будівельних матеріалів, продуктів харчування, палива,
медикаментів, фармацевтичних товарів та інших матеріалів господарського призначення, відображені у
статті витратні та інші матеріали.
37 Житлово-комунальне господарство
У тисячах українських гривень
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Амортизація
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Використані послуги
Податки та збори до державного бюджету
Витратні та інші матеріали
Орендні витрати
Транспортні витрати
Інші витрати
Всього

2015 рік
413 938
224 671
211 157
123 623
76 294
11 282
10 048
7 369
1 600
5 781 646
6 861 628

2014 рік
154 217
820 519
705 591
106 134
967 101
31 923
588 241
5 590
2 060
3 251 969
6 633 345

2015 рік
3 003 093
873 691
413 362
266 529
12 057
4 958
976 806
5 550 496

2014 рік
2 272 680
319 909
1 017 400
285 822
184 344
31 055
161
874 507
4 985 878

38 Освіта
У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Використані послуги
Амортизація
Витратні та інші матеріали
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Податки та збори до державного бюджету
Інші витрати
Всього
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39 Охорона здоров’я
У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Використані послуги
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Амортизація
Податки та збори до державного бюджету
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Витратні та інші матеріали
Інші витрати
Всього

2015 рік
588 608
447 742
72 478
5 881
115
36
3 373 416
4 488 276

2014 рік
961 000
1 101 957
125 713
261 297
14 443
31 001
124 367
1 148 753
3 768 531

2015 рік
2 372 603
112 853
43 649
38 800
15 124
14 684
7 247
1 009 718
3 614 678

2014 рік
2 774 418
97 368
110 294
14 753
135 340
10 860
10 636
166 999
3 320 668

40 Будівництво
У тисячах українських гривень
Витратні та інші матеріали
Амортизація
Використані послуги
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Податки та збори до державного бюджету
Інші витрати
Всього

41 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Амортизація
Витратні та інші матеріали
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Податки та збори
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Транспортні витрати
Орендні витрати
Використані послуги
Інші витрати
Всього

2015 рік
730 239
385 023
258 561
76 305
17 388
15 670
15 204
6 994
3 867
1 892 574
3 401 825

2014 рік
996 227
554 526
695 905
235 112
15 186
8 532
38 826
10 025
50 233
113 850
2 718 422

2015 рік
451 075
65 889
56 152
38 756
1 651 418
2 263 290

2014 рік
632 216
21 863
33 232
45 268
608 740
1 341 319

42 Соціальний захист та соціальне забезпечення
У тисячах українських гривень
Використані послуги
Амортизація
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Виплати соціальної допомоги
Інші витрати
Всього
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43

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Використані послуги
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Орендні витрати
Амортизація
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Інші витрати
Всього

2015 рік
46 766
16 530
7 948
5 927
4 181
442
910 122
991 916

2014 рік
6 560
304 772
6 514
5 233
15 800
3 585
1 156 349
1 498 813

2015 рік
395 589
36 175
20 933
343 338
796 035

2014 рік
362 721
22 025
14 014
12 078
10 697
295 176
716 711

2015 рік
12 259
48
611 681
623 988

2014 рік
87 899
58 393
30 857
22 901
5 384
2 546
239 080
447 060

44 Культура i мистецтво
У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Використані послуги
Амортизація
Витратні та інші матеріали
Інші
Всього

45 Державне управління
У тисячах українських гривень
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Використані послуги
Витрати на ремонт та технічне обслуговування
Амортизація
Вода, опалення, електроенергія та інші комунальні послуги
Витратні та інші матеріали
Інші витрати
Всього

46 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 2015 році субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів склала 45 887 тисяч гривень (2014: 3 131 тисяча гривень).
У 2015 Місто не передавало кошти до Державного бюджету як міжбюджетні трансферти без цільового
призначення. У попередньому році сума таких трансфертів становила 1 140 481 тисячу гривень.
47 Фінансові витрати
У тисячах українських гривень
Курсова різниця по позикових коштах
Процентні витрати
Всього фінансових витрат

2015 рік
4 543 090
1 451 766
5 994 856

2014 рік
4 868 435
1 693 994
6 562 429

48 Умовні та інші зобов’язання
Керівництво Міста вважає, що під усі суттєві зобов’язання у цій консолідованій фінансовій звітності були
створені відповідні резерви.
Зобов’язання з оперативної оренди. Майбутні мінімальні платежі за контрактами з оперативної оренди
є наступними:
У тисячах українських гривень
До 1 року
1-5 років
Більше 5 років
Всього мінімальних майбутніх орендних платежів

31 грудня
2015 року
764
1 130
1 894

31 грудня
2014 року
3 568
7 589
13 686
24 843
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48. Умовні та інші зобов’язання (продовження)
Дані станом на 31 грудня 2015 року, включають в себе інформацію щодо майбутніх орендних платежів по
7 найбільших підприємствах, що орендують майно (31 грудня 2014 року: по 28 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 2015 року склала
949 717 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 438 802 тисячі гривень).
Станом на 31 грудня 2015 року, до суми умовних зобов’язань було включено зобов’язання за судовими
справами, результат яких на дату складання звіту був невідомим, на суму 739 799 тисяч гривень (2014:
нуль).
49

Управління фінансовими ризиками

В ході 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). При класифікації фінансових інструментів із
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 2015 року:

У тисячах українських гривень
Фінансові активи
Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нефінансові активи
Основні засоби
ВСЬОГО АКТИВІВ

Балансова
вартість

Справедлива вартість
Рівень 1
Рівень 2

Рівень 3

2 702 645

-

122 461
2 312 409
-

122 461
2 312 409
2 702 645

-

-

69 716 665

69 716 665

2 702 645

-

72 151 535

74 854 180

Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Запозичення
- випущені єврооблігації
- випущені облігації внутрішньої місцевої
позики
- інші запозичення

-

-

4 035 474

4 035 474

2 036 186

-

-

2 427 643

-

2 884 791
-

14 708 453

2 884 791
14 708 453

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

2 036 186

2 884 791

18 743 927

24 056 361

У фінансові зобов’язання Рівня 3 справедливої вартості включені єврооблігації, які не обслуговуються
станом на 31 грудня 2015 року.
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Станом на 31 грудня 2014 року:

У тисячах українських гривень
Фінансові активи
Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Нефінансові активи
Основні засоби
ВСЬОГО АКТИВІВ

Балансова
вартість

Справедлива вартість
Рівень 1
Рівень 2

Рівень 3

1 223 193

-

98 757
1 088 526
-

98 757
1 088 526
1 223 193

-

-

65 821 219

65 821 219

1 223 193

-

67 008 502

68 231 695

Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Запозичення
- випущені єврооблігації
- випущені облігації внутрішньої місцевої
позики
- інші запозичення

-

-

3 385 009

3 385 009

5 581 422

-

-

8 929 338

-

5 271 463
-

6 002 857

5 271 463
6 002 857

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5 581 422

5 271 463

9 387 866

23 588 667

Метод оцінки справедливої вартості активів і зобов’язань Рівня 2 і Рівня 3 справедливої вартості наведено
нижче:
Метод оцінки
Фінансові активи
Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Нефінансові активи
Основні засоби
Фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Запозичення
- випущені облігації внутрішньої місцевої позики
- інші запозичення

Дисконтовані грошові потоки
Дисконтовані грошові потоки
Ринковий підхід / Амортизована вартість заміщення
Дисконтовані грошові потоки
Ринкові котирування
Дисконтовані грошові потоки

Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків для Міста у разі невиконання клієнтами або сторонами
фінансових інструментів своїх зобов’язань за договором. Цей ризик пов’язаний переважно з інвестиціями,
дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та їх еквівалентами Міста. Максимальна сума
кредитного ризику представлена балансовою вартістю фінансових активів. Загальна максимальна сума
кредитного ризику наведена далі:
У тисячах українських гривень

31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Інвестиції
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти

122 461
2 312 409
2 702 645

98 757
1 088 526
1 223 193

Максимальна схильність до кредитного ризику

5 137 515

2 410 476

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.
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У поданих нижче таблицях показані зобов’язання Міста станом на 31 грудня 2015 та 2014 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 у консолідованому звіті про фінансовий стан
базуються на дисконтованих грошових потоках.
Коли сума до виплати не є фіксованою, сума визначається за умовами, які існують на кінець звітного
періоду. Валютні виплати перераховуються використовуючи обмінний курс спот в кінці звітного періоду.
Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань на 31 грудня 2015 року:
На вимогу
та до 6
місяців

Від 6 до
12 місяців

Від 1 до
5 років

Понад 5
років

Інші*

Усього

Зобов’язання
Запозичення
Кредиторська заборгованість

481 682
3 788 672

3 828 406
211 930

3 469 568
34 872

-

14 549 781
-

22 329 437
4 035 474

Усього зобов’язання

4 270 354

4 040 336

3 504 440

-

14 549 781

26 364 911

У тисячах українських гривень

* Категорія «Інші» включає зобов’язання за позикою від Міністерства фінансів України, витрати на обслуговування
якої не можуть бути достовірно передбачені.

Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових зобов’язань на 31 грудня 2014 року:
На вимогу
та до 6
місяців

Від 6 до
12 місяців

Від 1 до
5 років

Понад
5 років

Інші

Усього

Зобов’язання
Запозичення
Кредиторська заборгованість

5 266 574
3 351 969

10 074 292
33 040

6 758 843
-

209 474
-

10 388
-

22 319 571
3 385 009

Усього зобов’язання

8 618 543

10 107 332

6 758 843

209 474

10 388

25 704 580

У тисячах українських гривень

Ринковий ризик. Місто наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями за
(а) іноземними валютами, (б) процентними активами і зобов’язаннями та (в) інвестиціями в інструменти
капіталу, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін.
Показана далі чутливість до ринкових ризиків основана на зміні одного фактору при незмінності решти
факторів. На практиці таке трапляється дуже рідко, і зміни деяких факторів можуть бути взаємопов’язані –
наприклад, зміни процентних ставок та зміни курсів обміну.
Валютний ризик. Місто наражається на валютний ризик в результаті залучення фінансування від третіх
осіб.
Фінансові зобов’язання деноміновані в іноземній валюті представлені випущеними єврооблігаціями та
кредитною лінією отриманою від Європейського банку реконструкції та розвитку (Примітка 16).
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:

У тисячах українських гривень
Зміцнення долара США на 30%
Послаблення долара США на 10%
Зміцнення євро на 30%
Послаблення євро на 10%

Вплив на прибуток чи збиток
на 31 грудня
на 31 грудня
2015 року
2014 року
(3 260 748)
1 086 915
(542 884)
180 961

(2 678 801)
892 934
(420 179)
140 060

Ризик процентної ставки. Місто наражається на ризик у зв’язку із 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.
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У тисячах українських гривень

На вимогу
та до
6 місяців

Від 6 до
12 місяців

31 грудня 2015
Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов’язань

4 925 362
(3 969 100)

(3 754 820)

89 692
(1 782 659) (14 549 782)

122 461
5 137 515
- (24 056 361)

956 262

(3 754 820)

(1 692 967) (14 549 782)

122 461 (18 918 846)

31 грудня 2014
Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов’язань

2 193 304
(8 886 266)

(9 707 137)

118 415
(4 984 876)

(10 388)

98 757
2 410 476
- (23 588 667)

Чиста невідповідність
процентних ставок на
31 грудня 2014

(6 692 962)

(9 707 137)

(4 866 461)

(10 388)

98 757 (21 178 191)

Чиста невідповідність
процентних ставок на
31 грудня 2015

Від 1 до
5 років

НемонеІнші* тарні статті

Усього

*

Категорія «Інші» включає зобов’язання за позикою від Міністерства фінансів України та єврооблігації, період
витрат на обслуговування яких не може бути достовірно передбачений.

50

Представлення фінансових інструментів за категоріями оцінки

Далі наведено фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2015 року:

У тисячах українських гривень
Фінансові активи
- Інвестиції
- Дебіторська заборгованість за обмінними
операціями
- Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього фінансових активів
Фінансові зобов’язання
- Позики
- Кредиторська заборгованість
Всього фінансових зобов’язань

Кредити та
дебіторська
заборгованість

Активи наявні
для продажу

Всього

-

122 461

122 461

2 312 409
2 702 645
5 015 054

122 461

2 312 409
2 702 645
5 137 515

20 020 887
4 035 474
24 056 361

-

20 020 887
4 035 474
24 056 361

Далі наведено фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2014 року:

У тисячах українських гривень
Фінансові активи
- Інвестиції
- Дебіторська заборгованість за обмінними
операціями
- Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього фінансових активів
Фінансові зобов’язання
- Позики
- Кредиторська заборгованість
Всього фінансових зобов’язань

Кредити та
дебіторська
заборгованість

Активи наявні
для продажу

Всього

-

98 757

98 757

1 088 526
1 223 193
2 311 719

98 757

1 088 526
1 223 193
2 410 476

20 203 658
3 385 009
23 588 667

-

20 203 658
3 385 009
23 588 667
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Операційні сегменти – це компоненти організації, що беруть участь у комерційній діяльності, з якої
організація може отримувати доходи або внаслідок якої може зазнавати витрат, чиї операційні результати
регулярно аналізуються особою, відповідальною за прийняття операційних рішень, і для яких є окрема
фінансова інформація. Головна особа, відповідальна за прийняття операційних рішень – це особа або
група осіб, які розподіляють ресурси та оцінюють діяльність підприємства.
Для цілей управління в рамках Міста були виділені окремі сегменти відповідно до послуг які надаються
контрольованими підприємствами:
1)

Державне управління.

2)

Будівництво.

3)

Житлово-комунальне господарство.

4)

Охорона здоров’я.

5)

Освіта.

6)

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика.

7)

Сегмент «Інше», до якого входять менш значні послуги та решта підрозділів Міста.

Жодні окремо суттєві сегменти не були об’єднані для формування зазначених вище операційних сегментів.
Місто не веде моніторинг сегментів за географічним принципом.
Місто контролює результати діяльності своїх підрозділів окремо для цілей прийняття рішень про виділення
ресурсів та оцінки їхньої ефективності. Ефективність діяльності сегментів оцінюється на підставі
нефінансових кількісних показників та операційного надлишку чи дефіциту сегменту, який оцінюється у
відповідності до облікової політики застосованої у консолідованій фінансовій інформації спеціального
призначення. При цьому управління фінансуванням (включаючи фінансові доходи та фінансові витрати)
та податковими надходженнями Міста здійснюється на груповій основі та не відноситься на окремі
операційні сегменти.
Управління сегментами здійснюється керівництвом Київської міської державної адміністрації.
Звітність за сегментами була підготовлена у відповідності до вимог Бюджетного Кодексу України,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та відповідних Наказів Державного
казначейства України щодо порядку ведення обліку бюджетними установами.
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У тисячах українських
гривень
Доходи по сегментам
Асигнування з бюджету
Доходи від зовнішніх джерел
Міжсегментні доходи
Витрати по сегментам
Загальні витрати сегменту
Міжсегментні витрати
Надлишок/(дефіцит) від
операційної діяльності
Фінансові доходи/(витрати)
Частка надлишку/(дефіциту)
асоційованих компаній
Надлишок/(дефіцит) за
звітний період
Інша інформація
Активи сегменту
Зобов’язання сегменту

Державне
управління
704 537
28 871
68
(800 814)
(786)
(68 124)
(133 700)
(201 824)
1 510 212
55 132

Бюджет
міста
Києва

31 653 964
(53 275)
(26 379 918)

5 220 771
(1 576 847)
-

3 643 924
-

Нижче наведена інформація за сегментами за 2015 рік:

51

19 861 251
14 808 415

803 522

-

805 235
(1 713)

1 542 905
2 445 413
1 303
(3 069 255)
(115 131)

45 299 485
9 328 221

926 493

-

927 001
(508)

2 145 932
7 049 253
284 964
(7 909 102)
(644 046)

Житловокомунальне
Будівництво господарство

7 656 552
159 786

1 384 275

-

1 384 275
-

8 231 106
1 293 916
27 172
(8 165 426)
(2 493)

Охорона
здоров’я

4 252 887
81 106

608 860

-

608 860
-

6 313 213
92 917
247
(5 784 778)
(12 739)

Освіта

24 027 777
5 943 245

427 534

-

601 278
(173 744)

1 533 483
2 331 805
119 825
(3 375 009)
(8 826)

Транспорт,
дорожнє
господарство,
зв’язок,
телекомунікації та
інформатика

4 851 939
349 951

(260 699)

-

(238 798)
(21 901)

5 333 916
591 075
360 911
(6 514 234)
(10 466)

Інші
сегменти
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107 460 103
30 725 856

7 332 085

(133 700)

9 240 498
(1 774 713)

25 805 092
45 487 214
794 490
(35 671 893)
(27 174 405)

Усього за
сегментами
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У тисячах українських
гривень
Доходи по сегментам
Асигнування з бюджету
Доходи від зовнішніх
джерел
Міжсегментні доходи
Витрати по сегментам
Загальні витрати сегменту
Міжсегментні витрати
Надлишок/(дефіцит) від
операційної діяльності
Фінансові доходи/(витрати)
Частка надлишку/(дефіциту)
асоційованих компаній
Надлишок/(дефіцит) за
звітний період
Інша інформація
Активи сегменту
Зобов’язання сегменту

Державне
управління
667 493
39 340
183
(1 617 241)
(173 446)
(1 083 671)
(50 176)
(1 133 847)
1 227 022
117 755

Бюджет
міста
Києва
-

23 794 962
-

(21 916 651)

1 878 311
(1 312 243)
-

566 068
-

Нижче наведена інформація за сегментами за 2014 рік:

51

17 100 497
12 809 421

839 542

-

840 405
(863)

(3 586 367)
(7 008)

3 748 589
31 325

653 866

39 962 358
3 893 768

578 837

-

579 089
(252)

(7 174 520)
(579 855)

3 860 000
203 616

4 269 848

Житловокомунальне
Будівництво господарство

6 878 807
219 823

1 009 723

-

1 009 723
-

(3 979 423)
(10 974)

1 113 361
5 492

3 881 267

Охорона
здоров’я
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4 346 143
279 844

359 311

-

359 319
(8)

(4 628 544)
(128 989)

63 066
6 405

5 047 381

Освіта

22 218 748
5 348 790

288 505

-

464 178
(175 673)

(2 816 263)
(7 957)

2 228 689
154 754

904 955

Транспорт,
дорожнє
господарство,
зв’язок,
телекомунікації та
інформатика

8 149 075
3 725 357

(3 133 732)

-

(3 119 535)
(14 197)

(11 294 294)
(10 450)

1 176 465
516 903

6 491 841

Інші
сегменти

99 882 650
26 394 758

(625 593)

(50 176)

927 819
(1 503 236)

(35 096 652)
(22 835 330)

36 024 472
918 678

21 916 651

Усього за
сегментами
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Інформація за сегментами (продовження)

Нижче наведена звірка показників за сегментами до консолідованих даних Міста:
У тисячах українських гривень
Доходи за сегментами
Згортання асигнувань з бюджету
Згортання доходів від визнання землі та інших необоротних активів на балансі по
бюджетних установах
Згортання державних субсидій для населення
Сторно доходів від амортизації основних засобів побудованих за бюджетні кошти
Згортання міжсегментних доходів
Коригування з метою визнання доходів у правильному обліковому періоді
Згортання державних субсидій для компенсації тарифів підприємствам, які не
входять до структури Міста
Інші коригування
Доходи консолідованої фінансової інформації

2015 рік
72 086 796
(25 805 092)

2014 рік
58 859 801
(21 916 651)

(3 703 786)
(1 966 171)
(912 011)
(794 490)
1 058 794

(1 627 960)
(2 099 848)
(1 249 773)
(918 678)
-

796 620
40 760 660

(3 196 133)
(169 595)
27 681 163

У тисячах українських гривень
Операційні витрати за сегментами
Згортання міжсегментних витрат
Згортання витрат від визнання землі та інших необоротних активів на балансі по
бюджетних установах
Згортання державних субсидій для населення
Рекласифікація неопераційних курсових різниць за валютними кредитами з
операційних витрат до фінансових
Згортання державних субсидій для компенсації тарифів підприємствам, які не
входять до структури Міста
Інші коригування
Операційні витрати консолідованої фінансової інформації

2015 рік
(62 846 298)
27 174 405

2014 рік
(57 931 982)
22 835 329

3 703 786
1 966 171

1 627 960
2 099 848

303 521

582 149

(902 691)
(30 601 106)

3 196 133
732 360
(26 858 203)

2015 рік
(1 774 713)
(4 480 478)

2014 рік
(1 503 236)
(4 286 285)

(65 592)
362 506
(36 579)
(5 994 856)

(582 149)
(190 759)
(6 562 429)

2015 рік
107 460 103
(555 641)
(23 538 191)
3 925 566
1 833 353
(799 508)
897 819
89 223 501

2014 рік
99 882 650
(1 956 589)
(23 538 275)
2 266 971
1 833 353
(324 713)
(694 172)
77 469 225

2015 рік
30 725 856
(555 641)
13 738 245
3 688 454
(2 980 607)
(6 991 189)
(961 410)
36 663 708

2014 рік
26 394 758
(1 956 589)
14 200 801
3 688 454
(1 480 316)
(6 711 019)
286 341
34 422 430

У тисячах українських гривень
Фінансові витрати за сегментами
Визнання курсових різниць за єврооблігаціями
Рекласифікація неопераційних курсових різниць за валютними кредитами з
операційних витрат до фінансових
Сторно фінансових витрат, які відносяться до 2014 року
Інші коригування
Фінансові витрати консолідованої фінансової інформації
У тисячах українських гривень
Активи за сегментами
Згортання внутрішньогрупових балансів
Припинення визнання приватизованих основних засобів
Визнання активів за договорами концесії
Визнання та переоцінка основних засобів що не обліковуються на балансі міста
Нарахування резерву сумнівної заборгованості
Інші коригування
Активи консолідованої фінансової інформації
У тисячах українських гривень
Зобов’язання за сегментами
Згортання внутрішньогрупових балансів
Визнання облігацій місцевої позики та єврооблігацій
Визнання середньострокових позик
Згортання зобов’язань комунальних підприємств за договорами концесії
Згортання зобов’язань з будівництва за рахунок коштів бюджету Міста
Інші коригування
Зобов’язання консолідованої фінансової інформації
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Події після закінчення звітного періоду

Умови функціонування. В 2016 році уряд України та НБУ продовжували вживати заходи з метою
подальшої стабілізації макроекономічної ситуації та банківського сектору. Так облікова ставка була
встановлена НБУ на рівні 22,0% з 28 січня 2016 року, 15,5% з 29 липня 2016 року та 15,0% річних з
16 вересня 2016 року. Рівень інфляції знизився. Зокрема, у липні 2016 року інфляція склала 9,9% в річному
вираженні (у порівнянні з липнем 2015 року).
Після звітної дати гривня продовжувала знецінюватись по відношенню до основних іноземних валют.
Зокрема, станом на 31 серпня 2016 року офіційний курс гривні до долара США, встановлений НБУ,
збільшився до 25,65 гривні за 1 долар США року в порівнянні з 24,00 гривні за 1 долар США станом на
31 грудня 2015 року (знецінення на 6,9%).
У вересні 2016 року міжнародна рейтингова агенція Fitch знизила довгостроковий рейтинг дефолту
емітента в іноземній і національній валюті міста Києва з рівня CCC до СС. Зниження рейтингу Києва було
обумовлене рішенням Міста щодо продовження термінів погашення внутрішніх облігацій (серія G) з
19 грудня 2016 року на 360 днів.
Зміни в законодавстві
Починаючи з 1 січня 2016 року, в податковому законодавстві були запроваджені певні зміни:
-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Юридичні особи у 2016 році сплачують
податок за новими ставками, які діють з 1 січня 2016 року. Окрім того, починаючи з 1 січня 2016 року
встановлено додаткову ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для
фізичних та юридичних осіб у розмірі 25 тисяч гривень на рік для квартир площею понад 300 кв. м.
і будинків площею понад 500 кв. м.

-

Транспортний податок. Починаючи з 1 січня 2016 року об’єктом оподаткування є легкові автомобілі
з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2016 року, тобто
понад 1 033 500 гривень.

Облігації внутрішньої місцевої позики. У першому кварталі 2016 року борг міста Києва за внутрішніми
облігаціями скоротився до 1 915 000 тисяч гривень внаслідок викупу в повному обсязі облігацій серії H на
суму 948.7 млн грн. Відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 1 вересня 2016 року № 02-КФ-С-ОВМП було скасовано реєстрацію випуску облігацій внутрішньої
місцевої позики Київської міської ради серії Н загальною номінальною вартістю 2 375 000 тисяч гривень.
Кредити. 27 квітня 2016 року між Кабінетом міністрів України, що представлений Міністерством фінансів
України, Київською міською радою та ПАТ «АК «Київводоканал» було укладено договір, відповідно до якого
міська влада передала в іпотеку Міністерству фінансів нерухоме майно Бортницької станції аерації
заставною вартістю 599 575 тисяч гривень. 7 липня 2016 року договір іпотеки було затверджено Київською
міською радою.
Асоційовані компанії. 2 червня 2016 року Національний Банк України прийняв рішення відкликати
банківську ліцензію у ПАТ КБ «Хрещатик» та ліквідувати його. ПАТ КБ «Хрещатик» було віднесено до
категорії неплатоспроможних 5 квітня 2016 року. ПАТ КБ «Хрещатик» є асоційованим банком, оскільки
25% його акцій належать Київській міській державній адміністрації. Станом на 2 червня 2016 року
залишки грошових коштів Міста на рахунках ПАТ КБ «Хрещатик» склали 84 622 тисячі гривень.
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Додатки

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
Додаток 1

ДОДАТОК 1
Перелік адміністративних послуг, які надавалися через Центри надання адміністративних
послуг міста Києва, станом на 01.06.2016 за суб’єктами надання адміністративних послуг
1. Київська міська рада
1.1
1.2

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що
перебувають у державній або в комунальній власності
Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

2. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА
2.1

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

2.2

Дозвіл на спеціальне водокористування

2.3

2.5

Дозвіл на викиди забруднювальних речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях
Висновок державної екологічної експертизи

2.6

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

2.7

Видача розпорядження про видалення зелених насаджень

2.8

2.10

Видача ордеру на видалення зелених насаджень
Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Погодження заяви про наміри у складі розділу «Оцінки впливів на навколишнє середовище» (ОВНС)

2.11

Реєстрація декларації про утворення відходів

2.4

2.9

3. Департамент культури КМДА
3.1
3.2
3.3

3.4

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах
охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини
Дозвіл на відновлення земляних робіт
Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень,
меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого
значення, їх територій і зон охорони
Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними
органами іншим особам у володіння, користування або управління

4. Департамент містобудування та архітектури КМДА

4.5

Рішення на переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (переоформлення, анулювання, видача дубліката, продовження строку
дії та внесення змін до дозволу)
Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для провадження підприємницької діяльності
Оформлення паспорту прив’язки сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного
господарства
Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

4.6

Присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва

4.7

Видача містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки

4.8

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

4.1
4.2
4.3
4.4

5. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА
5.1

Акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних
переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»

6. Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА
6.1

6.2

6.3
6.4

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва
теплової енергії за нерегульованим тарифом
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим
тарифом
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання
теплової енергії за нерегульованим тарифом
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім
виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом
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Річний звіт міста Києва за 2015 рік
Додаток 1
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних
послуг міста Києва, станом на 01.06.2016 за суб’єктами надання адміністративних послуг
6.5

6.6
6.7

6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за
нерегульованим тарифом
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом
Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім
виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом
Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за
нерегульованим тарифом
Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання
теплової енергії за нерегульованим тарифом
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом
Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

7. Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА
7.1

Видача ордера на жиле приміщення

7.2

Оформлення обміну жилих приміщень та видача ордерів

7.3

Видача охоронних свідоцтв (броні) на жилі приміщення

8. Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА
8.1

Видача ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти

8.2

Переоформлення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти.

8.3

Анулювання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти

9. Департамент економіки та інвестицій КМДА
9.1

Видача разової (індивідуальної) ліцензії

9.2

Видача ліцензії на імпорт товарів

9.3

Видача ліцензії на експорт товарів

9.4

Державна реєстрація іноземних інвестицій

9.5

Перереєстрація іноземних інвестицій

9.6

Анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій

9.7

Видача дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції

9.8

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Видача дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю
іноземного інвестора

9.9

10. Департамент з питань реєстрації КМДА
10.1
10.2

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно та інших речових прав на нерухоме майно (крім
державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11. Департамент превентивної діяльності Національної поліції України, Головне управління
Національної поліції України у м. Києві
11.1
11.2

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують
нормативні
Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

12. Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві

12.2

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з
виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Експлуатаційний дозвіл

12.3

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

12.1

13. Головне управління Державної міграційної служби України у м. Києві
13.1
13.2
13.3
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Оформлення та видача паспорта громадянина України
Оформлення та видача паспорта громадянина України в разі обміну замість пошкодженого, втраченого або
викраденого
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки після досягнення громадянином 25- і 45-річного віку

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
Додаток 1
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних
послуг міста Києва, станом на 01.06.2016 за суб’єктами надання адміністративних послуг
14. Головне управління Державної служби України з питань праці у Київській області
14.1
14.2
14.3

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації
на вулично-дорожній мережі загального користування

15. Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у м. Києві
15.1
15.2
15.3

15.4

15.5

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, зокрема військового та оборонного
призначення
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та
небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології,
устаткування, інструменти тощо
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини,
продукції ( вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх
безпечності для здоров’я населення
Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на
підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної
сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

16. Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
у м. Києві

16.2

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов'язковій (первинній,
повторній, додатковій) державній експертизі
Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

16.3

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

16.4

16.14

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку
поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій
адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені
законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює
його ведення, з видачею витягу
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про
об’єкт Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території),
викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), наявність у Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом
її цільового призначення (використання)
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель,
землекористувачами, угіддями
Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

16.15

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

16.16

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

16.1

16.5
16.6
16.7
16.8
16.9

16.10

16.11
16.12
16.13

17. Головне територіальне управління юстиції у м. Києві
17.1

Реєстрація громадського об’єднання

17.2

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

17.3

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

17.4

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів
громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну
місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб),
уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17.5

17.6
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Додаток 1
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних
послуг міста Києва, станом на 01.06.2016 за суб’єктами надання адміністративних послуг
17.7

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації
громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

18. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у м. Києві
18.1

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки

19. Управління праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних
адміністрацій
19.1

Повідомна реєстрація колективних договорів та угод

20. Державна інспекція сільського господарства у м. Києві
20.1

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

21. Державна служба України з контролю за наркотиками
21.1

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

22. Державна архівна служба України
22.1

Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і
технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом

23. Державна служба геології та надр України
23.1

Спеціальні дозволи на користування надрами без аукціону

24. Державна архітектурно-будівельна
архітектурно-будівельної інспекції у м.
будівельної інспекції у Київській області
24.1
24.2
24.3

інспекція України, Департамент Державної
Києві, Департамент Державної архітектурно-

Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання
підготовчих робіт
Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання
будівельних робіт
Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про готовність об’єкта до
експлуатації

25. Державна архітектурно-будівельна інспекція України
25.1
25.2

Дозвіл на виконання будівельних робіт
Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій
складності

26. Служба у справах дітей районних у м. Києві державних адміністрацій
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11
26.12
26.13
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Видача розпорядження про визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від
неї
Видача розпорядження про надання дозволу на оформлення нотаріальних заяв, довіреностей від імені дитини
Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна), право власності на яке
або право користування яким мають діти
Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна, одним із
спадкоємців якого є дитина
Видача розпорядження про надання дозволу на зняття грошових коштів з банківського рахунку, що належить
малолітній дитині
Видача розпорядження про надання дозволу на постановку, зняття та перереєстрацію
у Департаменті
превентивної діяльності Національної поліції України, укладення договору купівлі-продажу автомобіля, право
володіння яким мають діти
Видача розпорядження про визначення місця проживання малолітньої дитини
Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно продажу акцій та сертифікатів, право
володіння якими мають діти
Видача розпорядження про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і
працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини
Видача розпорядження про надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини
у зв‘язку з набуттям права власності на нерухоме майно
Видача розпорядження про визначення імені та/або прізвища дитини
Видача розпорядження про зміну прізвища дитини
Видача розпорядження про призначення управителя та затвердження договору про управління майном, що
використовується у підприємницькій діяльності та стало власністю дитини

Річний звіт міста Києва за 2015 рік
Додаток 1
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних
послуг міста Києва, станом на 01.06.2016 за суб’єктами надання адміністративних послуг
27. Відділи з питань реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб районних у
м. Києві державних адміністрацій
27.1

Реєстрація місця проживання особи

27.2

Зняття з реєстрації місця проживання особи

27.3

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

27.4

Реєстрація місця перебування особи

27.5

Зняття з реєстрації місця перебування особи

28. Відділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
районних в м. Києві державних адміністрацій
28.1
28.2

28.3
28.4

Державна реєстрація створення юридичної особи або державна реєстрація фізичної особи підприємцем
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих
документів юридичної особи
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (на підставі власного
установчого документа)

28.5

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

28.6

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

28.7

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи

28.8

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії
або ліквідатора

28.9

Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) відокремленого підрозділу юридичної особи

28.10

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

28.11

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

29. Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту районних в м. Києві державних адміністрацій
29.1

Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчення батьків багатодітної сім’ї

29.2

Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

29.3

Присвоєння другого та третього спортивних розрядів вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл

29.4

Надання другої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам

30. Відділи обліку та розподілу житлової площі районних в м. Києві державних адміністрацій
30.1

Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення

30.2

Взяття на соціальний квартирний облік

30.3

Видача довідки про перебування у списках громадян, бажаючих взяти участь у програмах «Доступне житло» (70х30
та 50х20х30)

30.4

Прийняття рішення про надання жилих приміщень, службових жилих приміщень

30.5

Внесення змін до облікових справ

30.6

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

30.7

Видача довідки про перебування на квартирному обліку

31. Відділи приватизації державного житла управління житлово-комунального господарства
районних в м. Києві державних адміністрацій
31.1

Оформлення та видача свідоцтва про право власності на житло

31.2

Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло

31.3

Внесення змін до свідоцтва про право власності на житло

31.4

Видача довідки щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду

32. Архівні відділи районних у м. Києві державних адміністрацій
32.1

Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються в архівному відділі
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Річний звіт міста Києва за 2015 рік
Додаток 2

ДОДАТОК 2
Ключові підприємства, установи, організації у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, підпорядковані структурним підрозділам КМДА станом на 31.12.2015
1. Апарат виконавчого органу КМР (КМДА)
1.1.

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу КМР (КМДА)»

1.2.

КП «Інформатика»

1.3.

КП «Дніпро»

2. Департамент суспільних комунікацій
2.1.

КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»

2.2.

КП «Радіостанція «Голос Києва»

2.3.

КП Київської міської ради «Вечірній Київ»

2.4.

КП «Редакція газети «Вечірній Київ»

2.5.

КП Київської міської ради «Редакція газети «Українська столиця»

2.6.

КП Київської міської ради «Столиця»

3. Департамент економіки та інвестицій
3.1.

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

3.2.

КП «Київське інвестиційне агентство»

3.3.

КП «Київсистемоменеджмент»

3.4.

КП «Київський міський туристично-інформаційний центр»

4. Департамент фінансів
4.1.

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»

5. Департамент транспортної інфраструктури
5.1.

Комунальна корпорація «Київавтодор»

5.2.

КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»

5.3.

КП «ШЕУ «Магістраль»

5.4.

КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва»

5.5.

КП «ШЕУ Дарницького району м. Києва»

5.6.

КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва»

5.7.

КП «ШЕУ Дніпровського району м. Києва»

5.8.

КП «ШЕУ Печерського району м. Києва»

5.9.

КП «ШЕУ Подільського району м. Києва»

5.10.

КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва»

5.11.

КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва»

5.12.

КП «ШЕУ Солом`янського району м. Києва»

5.13.

КП «ШЕУ Шевченківського району м. Києва»

5.14.

КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»

5.15.

КП «Київпастранс»

5.16.

КП «Київдорсервіс»

5.17.

КП «Київський метрополітен»

5.18.

КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

5.19.

Спеціалізоване КП "Київтелесервіс"

5.20.

КП «Автодорсервіс»

5.21.

КП «Учбово-курсовий комбінат»

5.22.

Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5.23.

КП «Київтранспарксервіс»

5.24.

Комунальна судноплавна компанія «Київ»
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Ключові підприємства, установи, організації у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, підпорядковані структурним підрозділам КМДА станом на 31.12.2015
5.25.

КП «Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство будівельно-електромонтажних робіт»

5.26.

Комунальне автотранспортне підприємство N 273901

5.27.

КП «Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»

5.28.

Комунальне автотранспортне підприємство N 273904 КАТП-273904

5.29.

Київське комунальне виробниче підприємство «Міськпаливо»

5.30.

КП «Київінформатика»

6. Департамент земельних ресурсів
6.1.

КП «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі»

6.2.

КП «Київський інститут земельних відносин»

7. Департамент будівництва та житлового забезпечення
7.1.

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

7.2.

КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс»

7.3.

КП «Фінансова компанія «Житлоінвест»

7.4.

КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

7.5.

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

7.6.

КП «Інженерний центр»

7.7.

КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт»

7.8.

КП «Житлоінвестпроект»

8. Департамент культури

8.3.

Київська дитяча академія мистецтв
Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська
академія танцю імені Сержа Лифаря»
Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

8.4.

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

8.5.

КП «Київкінофільм»

8.6.

КП «Кінотеатр «Екран»

8.7.

КП «Київкультурасервіс»

8.8.

КП «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності»

8.9.

КП «Дирекція театрально-концертних та спортивно-видовищних кас»

8.1.
8.2.

8.10.

КП «Кінотеатр «Братислава»

8.11.

КП «Кінотеатр «Ленінград»

8.12.

КП «Кінотеатр «Лейпциг»

8.13.

КП «Кінотеатр «Росія»

8.14.

КП «Кінотеатр ім. Т. Шевченка»

8.15.

КП «Кінотеатр ім. Гагаріна»

8.16.

КП «Кінотеатр «Київська Русь»

8.17.

КП «Кінотеатр «Загреб»

8.18.

КП «Кінотеатр «Флоренція»

8.19.

Заклади культури, підпорядковані Департаменту культури

9. Департамент освіти і науки, молоді та спорту
9.1.

КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»

9.2.

КП «Спортивний комплекс»

9.3.

КП «Київський водний стадіон»

9.4.

Київський університет імені Бориса Грінченка

9.5.

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

10. Департамент житлово-комунальної інфраструктури
10.1.

КП «Київкомунсервіс»
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Ключові підприємства, установи, організації у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, підпорядковані структурним підрозділам КМДА станом на 31.12.2015
10.2.

КП «Водно-інформаційний центр»

10.3.

КП «Київводфонд»

10.4.

КП по переробці нерудних будівельних матеріалів

10.5.

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

10.6.

КП «Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737»

10.7.

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник
Ритуальна служба спеціалізоване КП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового
обслуговування»
Ритуальна служба спеціалізоване КП «Київський крематорій»

10.8.
10.9.
10.10.

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

10.11.

КП «Київська спадщина»

10.12.

КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління

10.13.

Державне КП «Київжитлотеплокомуненерго»

10.14.

КП «Київжитлоспецексплуатація» (з питань утримання та обслуговування житлово-комунального господарства)

11. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
11.1.

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

11.2.

КП «Притулок для тварин»

11.3.

КП «Центр ідентифікації тварин»

11.4.

КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

11.5.

КП «Київський міський Будинок природи»

11.6.

Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»

11.7.

Комунальне об'єднання «Київзеленбуд»

11.8.

КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»

11.9.

КП «Дарницьке лісопаркове господарство»

11.10.

КП «Святошинське лісопаркове господарство»

11.11.

КП УЗН Голосіївського району

11.12.

КП УЗН Дарницького району

11.13.

КП УЗН Деснянського району

11.14.

КП УЗН Дніпровського району

11.15.

КП УЗН Оболонського району

11.16.

КП УЗН Печерського району

11.17.

КП УЗН Подільського району

11.18.

КП УЗН Святошинського району

11.19.

КП УЗН Солом'янського району

11.20.

КП УЗН Шевченківського району

11.21.

КП «Київблагоустрій»

11.22.

КП «Плесо»

11.23.

КП «Лік»

11.24.

КП «Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві – «Київ112»

12. Департамент промисловості та розвитку підприємництва
12.1.

КП «Бессарабський ринок»

12.2.

КП «Володимирський ринок»

12.3.

КП «Житній ринок»

12.4.

КП «Поділ-Нерухомість»

12.5.

КП «Міський магазин»

12.6.

КП «Домашній магазин»
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Ключові підприємства, установи, організації у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, підпорядковані структурним підрозділам КМДА станом на 31.12.2015
12.7.

КП «Київські ринки»

12.8.

КП «Ріко»

12.9.

КП «Світоч» м. Києва

12.10.

КП «Київський іподром»

12.11.

КП «Київський міський бізнес-центр»

12.12.

Київське комунальне науково-виробниче підприємство «Кавітрон»

12.13.

КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій»

12.14

КП «Печерськсервіс»

12.15

КП «Київська спадщина»

13. Департамент охорони здоров'я
13.1.

КП «Київська міська стоматологічна поліклініка»

13.2.

КП «Стоматологія Дніпровського району м. Києва»

13.3.

Комунальна організація «Київмедспецтранс»

13.4.

КП «Київський центр нових технологій в стоматології»

13.5.

Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»

13.6.

Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф

13.7.

Територіальне медичне об'єднання «Стоматологія» у місті Києві

13.8.

Заклади охорони здоров'я, підпорядковані Департаменту охорони здоров'я

14. Департамент соціальної політики
14.1.

Заклади соціальної сфери, підпорядковані Департаменту соціальної політики

15. Департамент комунальної власності м. Києва
15.1.

КП «Київжитлоспецексплуатація»

15.2.

КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти
нерухомого майна»

15.3.

КП «Фармація»

16. Департамент містобудування та архітектури
16.1.

Комунальна організація виконавчого органу КМР (КМДА) «Інститут Генерального плану м. Києва»

16.2.

КП «Київреклама»

16.3.

КП «Київський центр розвитку міського середовища»

17. Служба у справах дітей і сім'ї
17.1.

Міський центр дитини

17.2.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей виконавчого органу КМР (КМДА)

17.3.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей виконавчого органу КМР (КМДА)

17.4.

Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

17.5.

Комунальна установа «Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»

17.6.

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу КМР (КМДА)

17.7.

Київський міський центр соціально-психологічної допомоги

17.8.

Київський міський центр сім'ї «Родинний дім»

18. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту
18.1.

КП виконавчого органу КМР (КМДА) «Київекспертиза»
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У РІЧНОМУ ЗВІТІ



























































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
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 навчальні заклади
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 військовий комісаріат
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 модель Києва
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
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