
Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2016 № 40  

Форма № 01- МЦП  

Звіт 

про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм 

за січень-грудень 2016 року 

                                                                                                                                     

№ 

з/п 

Назва МЦП Заплановано до фінансування на 2016 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 

міста 

Києва 

інші  державний 

бюджет 

бюджет 

міста 

Києва 

інші   

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

1 Комплексна Київська 

міська цільова програма 

(МЦП) сприяння розвитку 

підприємництва, 

промисловості та 

споживчого ринку на 

2015-2018 роки 

1.Підготовка пропозицій 

щодо прийняття нових та 

вдосконалення діючих 

нормативно-правових 

актів, спрямованих на 

посилення державної 

підтримки промислових 

підприємств, в т.ч. 

стосовно:надання 

преференційних поправок 

для вітчизняних 

підприємств-виробників 

товарів, робіт і послуг. 

- - - - - - - - - Надання 

преференційних 

поправок для 

вітчизняних 

підприємств-

виробників товарів, 

робіт і послуг чинним 

законодавством в 

сфері державних 

закупівель не 

передбачено. 

2 Комплексна міська 

цільова програма 

сприяння розвитку 

підприємництва, 

промисловості та 

споживчого ринку 

(затверджена рішенням 

- - - - - - - - - Інформація  про 

виконання Програми 

за 2016 року 

направлена до 

Департаменту 

промисловості та 

розвитку 
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Київської міської Ради від 

16.04.2015     

№ 409/1274). 

підприємництва 

листом від 05.01.2017  

№ 105/02-3720/8 

3 Міська цільова програми 

«Діти. Сім’я. Столиця на 

2016-2018 роки» 

24,2 

 

- 

 

24,2 

 

- 

 

22,7 - 22,7 - 93,8 Внаслідок проведення 

процедури 

електронних торгів 

економія склала 1,5 

тис.грн. або 6,2%  

3.1 Міська цільова програми 

"Діти. Сім'я. Столиця на 

2016-2018 роки" 

100 - 100 - - - - - - Фінансування відсутнє 

 Всього за програмою 124,2 - 124,2 - 22,7 - 22,7 - 93,8  

  

4 Міська цільова програма 

«Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 

роки». Організація 

гарячого харчування 

одиноким непрацездатним 

громадянам та іншим 

верстам населення району 

 

 

 

 

Міська цільова програма 

«Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 

роки» 

1259,1 - 1259,1 - 1141,6 - 1141,6 - 90,7 Внаслідок проведення 

процедури 

електронних торгів 

економія коштів 

передбачених на 

забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням 

малозабезпечених 

одиноких громадян у 

2016 році складає 5,50 

тис. грн. 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2016 рік 

для оплати 

громадських робіт у 

сумі 13,80 тис. грн., 

використані у сумі 6,22 

тис. грн. у зв’язку з 

тим, що 

Розпорядження КМДА 

«Про організацію 

громадських робіт у 

місті Києві в 2016 

році» № 485 прийнято 

30.06.2016 р., а також 
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тому що тільки дві 

організації заключили 

договір на оплату 

громадських робіт, а 

саме: КП по 

утриманню зелених 

насаджень, КП 

Керуюча компанія з 

обслуговування 

житлового фонду 

Печерського району м. 

Києва.) 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2016 рік 

для надання 

соціальних послуг 

установами, закладами 

створеними за 

рішенням місцевих 

органів влади 

(Територіальний 

центр, КФК 091214) у 

сумі 759,20 тис. грн., 

використані у сумі 

690,08 тис. грн. 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2016 рік 

для надання 

комплексної 

соціально-

психологічної 

допомоги киянам-

учасникам АТО у сумі 

124,60 тис. грн., 

використані у сумі 

124,31 тис. грн. 

Кошти передбачені у 

бюджеті на 2016 рік 

надання одноразової 
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адресної матеріальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

верствам населення м. 

Києва у сумі 161,60 

тис. грн., використані  

у сумі 126,55 тис. грн., 

а саме не використані 

кошти на поштовий 

збір у сумі 35,05 тис. 

грн.  

4.1. Міська цільова програма 

«Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 

роки 

- - - - - - - - - Між виконавчим 

органом Київської 

міської ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) та ПАТ 

«Державний ощадний 

банк України» 

укладено договір про 

співробітництво в 

рамках проекту 

«Картка киянина» від 

01.07.2015 № 9. 

Ощадбанк, як учасник 

проекту «Картка 

киянина», здійснює 

реєстрацію, облік та 

видачу карток за 

зверненнями громадян, 

без ідентифікації 

пільгової категорії та 

активації соціального 

додатка картки. 

Управління здійснює 

ідентифікацію, 

реєстрацію, облік 

окремих категорій 

громадян, які мають 

право на пільги, 
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доплати, допомоги та 

компенсації. 

станом на 01. 01.2017 

Управлінням здійснено 

ідентифікацію карток 

«Картка киянина» для 

2662 осіб. 

 Всього за програмою 1259,1 - 1259,1 - 1141,6 - 1141,6 - 90,7  

  

5 Міська цільова програма 

«Здоров’я Киян на 2012-

2016 рр.» 

- - - - - - - - - Виконання заходів та 

показників програми, 

що належать до 

компетенції 

лікувально-

профілактичних 

закладів районного 

підпорядкування, 

здійснювалось в межах 

затверджених 

кошторисів цих 

закладів 

 Міська цільова програма 

«Здоров’я Киян на 2012-

2016 рр.» 

- - - - - - - - - Виконання заходів та 

показників програми, 

що належать до 

компетенції 

лікувально-

профілактичних 

закладів районного 

підпорядкування, 

здійснюється в межах 

затверджених 

кошторисів цих 

закладів 

6 МЦП «Соціальне 

партнерство» на 2016-

2018 роки 

 

509,6 

 

- 

 

509,6 - 

 

462,5 - 

 

462,5 - 

 

 

90,8 Кошти передбачені у 

бюджеті на 2016 рік 

для надання 

фінансової підтримки 
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Печерській районній 

організації Товариство 

Червоного Хреста у 

сумі 41,10 тис. грн. 

використані 

організацією у сумі 

11,35 тис. грн. (У 

зв’язку зі зміною 

керівництва, бухгалтера 

та оформленням 

відповідних документів 

для ведення фінансового-

господарської діяльності 

громадської організації 

кошти у сумі 

29,75тис.грн. повернуто в 

бюджет). 
Кошти передбачені у 

бюджеті на 2016 рік 

для надання 

фінансової підтримки 

громадським 

організаціям інвалідів 

та ветеранів у сумі 

395,00 тис. грн. 

використані 

організаціями у сумі 

394,50 тис. грн. 

Також, економія 

коштів передбачених 

для проведення заходів 

у 2016 році до 

визначних дат складає 

16,88 тис. грн. 

  

7 Міська комплексна 

цільова програма “Освіта 

Києва. 2016-2018” 

319855,3 135542,5 

(освітня 

субвенція) 

132635,6 29168,6 295226,9 135542,5 

(освітня 

субвенція) 

135648,6 24035,8 92,3  
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8 Міська цільова програма 

розвитку туризму в місті 

Києві на 2016-2018 роки 

(затверджена Рішенням 

Київської міської ради від 

11.02.2016  

№ 91/91) 

- - - - - - - - - Програма затверджена  

Рішенням Київської 

міської ради від 

11.02.2016  

№ 91/91. 

Фінансування для 

виконання заходів 

програми не доведено 

8.1 Комплексна міська 

цільова програма 

«Столична культура 2016-

2018». Рішення КМР від 

14.04.2016                № 

323/323 

43966,5 - 38650,2 5316,3 41500,9 - 38561,5 2939,4 94,4 5,6% економія 

асигнувань по 

енергоносіях та за 

результатами 

проведення аукціону 

через електронну 

систему 

 Всього за програмою           

9 МЦП «Сприяння 

місцевому 

самоврядуванню та 

розвитку громадського 

суспільства на 2012-2016 

роки» затвердженна 

рішенням КМР від 

15.12.2011 № 842/7078 

70,0 - 70,0 - 70,0 - 70,0 - 100%  

Триває процес 

реалізації 

проекту 

 

  

10 Міська цільова програма 

підтримки сім'ї та молоді 

на 2012-2016 роки 

- - - - - - - - - Фінансування 

відсутнє- 
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Програма  комплексного  

розвитку  зеленої зони м. 

Києва до 2017 року та 

Концепції формування 

зелених насаджень в 

центральній частині міста 

24938,1 

 

- 22464,1 2474,0 26864,1  22464,1 4400,0         107,72  

12 Програма зайнятості 

населення міста Києва на 

період до 2017 року 

- - - - - - - - - Печерський районний 

центр зайнятості не є 

юридичною особою. 
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затверджена рішенням 

Київської міської ради від 

02.10.2013 року № 

27/9615 

Фінансування 

програми здійснюється 

Київським міським 

центром зайнятості за 

рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок безробіття 

13 

 

Цільова програма «Питна 

вода» міста Києва на 

2011- 2020 роки 

затверджена рішенням 

Київської міської ради від 

04.11.2010 року № 

220/5032 

- - - - - - - - - Управління житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Печерської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації не 

виступає головним 

розпорядником коштів 

зазначеної Програми. 

Відповідно до Закону 

України від 10.04.2014 

№ 1198-18 «Про 

внесення змін до 

деяких законів України 

щодо удосконалення 

розрахунків за 

енергоносії», 

виконавцем послуг з 

централізованого 

постачання холодної 

води та послуг з 

водовідведення є 

суб’єкт 

господарювання, що 

провадить 

господарську 

діяльність з  
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централізованого 

водопостачання та 

водовідведення –       

ПАТ «АК 

«Київводоканал». 

14 Міська Цільова програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей міста 

Києва на період до 2018 

року. 

- - - - - - - -  Оздоровлення за 

рахунок путівок, 

наданих 

Департаментами міста 

Києва 

15 Міська Цільова програма 

«Молодь та спорт 

столиці» 2016-2018 

161 - 161 - 158,7 - 158,7 - 98,6 % Проведено 46 заходів. 

Охоплено осіб 8500 

 


