
Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2017 № 3  

Форма № 01- МЦП  

 

Звіт 

про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм 

за січень-грудень 2017 року 

                                                                                                                                      

№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування причин 

невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Комплексна цільова 

програма підвищення 

енергоефективності та 

розвитку житлово-

комунальної  

інфраструктури міста 

Києва на 2016-2020 

роки.  

21839,5 - 21839,5 - 21068,7 - 21068,7 - 96,5%  

1.1 Комплексна цільова 

програма підвищення 

енергоефективності та 

розвитку житлово-

комунальної  

інфраструктури міста 

Києва на 2016-2020 

роки. Виконання робіт 

з облаштування 

ігрових майданчиків 

325,0 - 325,0 - 325,0 - 325,0 - 100%  

 Всього по МЦП  22164,5 - 22164,5 - 21393,7 - 21393,7 -   

2. Програма зайнятості 

населення м. Києва 

на період до 2017 

року 

- - - - - - - - - Всі заходи, 

передбачені Планом 

заходів з реалізації 

програми 

Економічного і 

соціального розвитку 

міста Києва на 2017 рік 

у Печерському районі, 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 2 - 
що проводяться 

Печерським районним 

центром зайнятості, 

фінансуються за 

рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок безробіття.  

3. Міська цільова 

програма «Діти, 

Сім’я, Столиця» 

2138,3 - 

 

2138,3 

 

- 

 

2038,5 - 2038,5 - 95,3 Спожито менше 

енергоносіїв ніж 

заплановано та 

економія коштів, що 

виникла внаслідок 

проведених 

електронних торгів 

4. Комплексна міська 

цільова програма 

сприяння розвитку 

підприємництва, 

промисловості та 

споживчого ринку 

(затверджена 

рішенням Київської 

міської Ради від 

16.04.2015     

№ 409/1274). 

- - - - - - - - - Інформація  про 

виконання Програми за 

ІV квартал 2017 року 

направлена до 

Департаменту 

промисловості та 

розвитку 

підприємництва 

листом від 04.01.2018  

№ 105/02-13301/8 

5 Міська цільова 

програма 

«Соціальне 

партнерство» 

516,5 - 516,5 - 514,7 - 514,7 - 99,7% Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017 рік 

для надання фінансової 

підтримки Печерській 

районній організації 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 3 - 
Товариство Червоного 

Хреста у сумі 41,10 

тис. грн. використані 

організацією у сумі 

41,09 тис. грн.  

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017рік для 

надання фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям інвалідів 

та ветеранів у сумі 

395,00 тис. грн. 

використані 

організаціями у сумі 

394,39 тис. грн. 

Також, економія 

коштів передбачених 

для проведення заходів 

у 2017 році до 

визначних дат складає 

1,16 тис. грн. 

6 Міська цільова 

програма «Турбота. 

Назустріч киянам» 

на 2016-2018 роки».  

2180,4 - 2180,4 - 2076,0 - 2076,0 - 95,2% Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017 рік 

для оплати 

громадських робіт у 

сумі 14,10 тис. грн., 

використані лише у 

сумі 10,59 тис. грн. у 

зв’язку з тим, що лише 

дві організації 

заключили договір на 

оплату громадських 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 4 - 
робіт, а саме: КП по 

утриманню зелених 

насаджень, КП 

Керуюча компанія з 

обслуговування 

житлового фонду 

Печерського району м. 

Києва.) 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017 рік 

для надання 

соціальних послуг 

установами, закладами 

створеними за 

рішенням місцевих 

органів влади 

(Територіальний центр, 

КФК 9513300) у сумі 

1070,4 тис. грн., 

використані лише у 

сумі 988,24 тис. грн. 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017 рік 

для надання 

комплексної соціально-

психологічної 

допомоги киянам-

учасникам АТО у сумі 

153,4 тис. грн., 

використані у сумі 

152,49 тис. грн. 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017 рік 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 5 - 
надання одноразової 

адресної матеріальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

верствам населення м. 

Києва у сумі 630,5 тис. 

грн., використані лише 

у сумі 616,83 тис. грн., 

а саме не використані 

кошти на поштовий 

збір у сумі 13,67 тис. 

грн.  

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2017 рік 

для забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням 

малозабезпечених 

одиноких громадян у 

сумі 312,0 тис. грн., 

використані у сумі 

307,81 тис. грн. 

7. Міська комплексна 

цільова програма 

“Освіта Києва. 2016-

2018” 

439069,2 177556,8 
(освітня 

субвенція) 

238484,9 23027,5 424607,3 177556,8 
(освітня 

субвенція) 

225867,4 21183,1 96,7% Фінансування 

проводиться 

відповідно до плану на 

2017 рік 

8 Міська цільова 

програма  «Молодь 

та спорт столиці» на 

2016-2018 роки 

161,0 - 161,0 - 158,4 - 158,4 - 98,4% Проведено –  

46 заходів 

Охоплено осіб – 8570 

8.1 Міська цільова 

програма  «Молодь 

та спорт столиці» на 

4292,4  4292,4  3981,5  3981,5  92,8 Спожито менше 

енергоносіїв ніж 

заплановано та 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 6 - 
2016-2018 роки економія коштів, що 

виникла внаслідок 

проведених 

електронних торгів.  

 Всього по МЦП 

програма  «Молодь 

та спорт столиці» 

на 2016-2018 роки 

4453,4 - 4453,4 - 4139,9 - 4139,9 -   

9. Комплексна цільова 

програма «Столична 

культура 2016-2018» 

61790,20 - 57125,90 4664,30 59732,3 - 55733,7 3998,6 97,0% Кошти використані в 

межах доведених 

асигнувань, 

проведених закупівель 

через програму 

Prozzoro та взятих 

зобов’язань на  

 2017 року. 

10 Міська цільова 

програма розвитку 

туризму в місті 

Києві на 2016-2018 

роки. 

 Програма 

затверджена 

Рішенням Київської 

міської ради від 

11.02.2016 № 91/91. 

- - - - - - - - - Фінансування для 

виконання заходів 

програми не доведено. 

11 Міська цільова 

програма зміцнення 

і розвитку 

міжнародних 

зв’язків на 2015-

2018 роки 

- - - - - - - - - За січень-грудень 2017 

року заходів не 

проводилось 

12. Міська цільова - - - - - - - - - Не передбачено 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 7 - 
комплексна 

програма 

профілактики та 

протидії злочинності 

в м. Києві «Безпечна 

столиця» на 2016-

2018 роки. 

 Рішення Київської 

міської ради від 

14.04. 2016 N 

334/334 

фінансування  заходів, 

виконавцями яких є 

районні в місті Києві 

державні адміністрації.  

До управління з питань 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами по 

забезпеченню 

правопорядку та 

муніципальної безпеки 

направлено лист в І 

кварталі 2017 року від 

05.04.2017 № 105/02-

15383/8-4. У ІІІ-му 

кварталі 2017 року 

направлено лист від 

04.10.2017 № 105/02-

15383/8-6. У грудні 

2017 року направлено 

лист № 105/02-7645/    

11-2 від 18.12.2017 

13. Програма  

комплексного  

розвитку  зеленої 

зони м. Києва до 

2017 року та 

Концепції 

формування зелених 

насаджень в 

центральній частині 

міста 

46050,4 

 

- 41080,4 4970,0 49467,22 - 40780,40 8686,82 

 

107,4% 

 

Виконання згідно  

помісячного розподілу на 

виконання програми 

комплексного розвитку 

зеленої зони  та 

фінансування  відповідно 

до проведення державних 

та електронних 

закупівель згідно Закону 

України «Про Публічні 

закупівлі» 

 



№ 

з/п 
Назва МЦП 

 

Заплановано до фінансування на 2017 рік, 

тис.грн. 

 

Фактично профінансовано за звітний 

період, тис.грн. 

Рівень 

виконання 

результативних 

показників, % 

Обґрунтування 

причин невиконання 

  всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами   

   
державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші  

державний 

бюджет 

бюджет 

м. Києва 
інші   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- 8 - 
 

 


