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Секретаріат Київської міської
ради утворюється Київською міською
радою відповідно до статті 14 Закону
України "Про столицю України-містогерой
Київ"
і
підпорядковується
Київському міському голові.
Секретаріат
здійснює
організаційне, правове, інформаційне,
аналітичне,
матеріально-технічне,
забезпечення діяльності Київради, її
органів, депутатів, сприяє здійсненню
Київрадою взаємодії з Київською міською
держадміністрацією.
Секретаріат очолює заступник
міського голови - секретар Київради,
який здійснює функції і повноваження,
передбачені чинним законодавством.
Структуру, чисельність секретаріату та
витрати на його утримання затверджує
Київська міська рада за поданням
Київського міського голови.
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Схема структури Київської міської ради та Секретаріату
Київський міський голова
Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради

ПК з питань транспорту, зв’язку та реклами

ПК з питань культури, туризму та інформаційної політики

Керуючий справами

ПК з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту
ПК з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу
ПК з питань дотримання законності, правопорядку та
боротьби з корупції
ПК з питань екологічної політики

Управління організаційного та документального
забезпечення діяльності Київської міської ради
Управління по роботі з кореспонденцією Київського
міського голови та Київської міської ради

Управління правового
забезпечення діяльності Київської
міської ради
Управління забезпечення
діяльності заступника міського
голови - секретаря Київської
міської ради

Управління з питань контролю та
запобігання і протидії корупції

ПК з питань охорони здоров’я та соціального захисту
ПК з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики
ПК з питань регламенту та депутатської етики

Управління забезпечення діяльності постійних комісій
Київської міської ради
Відділ по роботі з депутатськими фракціями Київської
міської ради

ПК з питань власності

Відділ забезпечення діяльності постійної комісії
Київської міської ради з питань власності
ПК з питань містобудування, архітектури та
землекористування

ПК з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

ПК з питань місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних зв’язків

Управління забезпечення діяльності постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування

Відділ кадрової роботи та з питань
служби в органах місцевого
самоврядування
Управління фінансового
забезпечення та звітності

Управління адміністративногосподарського забезпечення
Київської міської ради

Управління забезпечення діяльності постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку
Управління з питань децентралізації, розвитку місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків
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Кадрове забезпечення:
Штатних посад станом на 31.12.2017 -190 од.
Фактична кількість працівників на 31.12.2017 –
175 од. (з них посадові особи місцевого
самоврядування – 172 од., службовці – 3 од.)
Фактичний розподіл працівників за посадами:
Керівництво (заступник міського голови –
секретар Київської міської ради та керуючий
справами) – 2 од.
Начальники управлінь, відділів та їх заступники –
71 од.
Головні спеціалісти, радники та завідувач сектору
– 101 од.
Вікова структура працівників секретаріату
Київської міської ради:
до 30 років – 32 оc. (18,6 %);
від 30 до 40 років – 81 ос. (47,1 %);
від 40 до 50 років – 37 ос. (21,5 %);
від 50 до 60 років – 21ос. (12,2 %);
від 60 до 65 років – 1 ос. (0,6 %).
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Якісний склад працівників
секретаріату Київської міської:
за освітою:
- базова вища – 5 осіб;
- вища – 167 осіб;
- науковий ступінь – 4 особи.

-

за фахом:
юридична – 50 осіб;
економічна – 45 осіб;
технічна – 36 осіб;
гуманітарна – 41 особа.

за стажем служби в органах місцевого самоврядування:
- до 1 року – 11 осіб, що складає 6,4 %;

- від 10 до 15 років – 59 осіб, що складає 34,3 %;

- від 1 до 3 років–21 особа, що складає 12,21%;

- від 15 до 25 років – 32 особи, що складає 18,60 %;

- від 3 до 5 років – 10 осіб, що складає 5,81 %;

- понад 25 років – 3 особи, що складає 1,74 %.

- від 5 до 10 років–36 осіб, що складає 20,93 %;
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Виконання бюджетної програми “Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Київської міської ради
(секретаріат)”

по загальному фонду
79 672,9 тис. грн (96,4% виконання)
у тому числі
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
42 880,6 тис. грн

по спеціальному фонду
5 973,1 тис. грн (63,4% виконання)

Придбання основного капіталу
5 973,1 тис. грн

Використання товарів і послуг
28 785,1 тис. грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
5 344,9 тис. грн
Інші поточні видатки (судові збори, безспірне
стягнення судових витрат)
2 662,3 тис. грн
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Опрацьовано службової кореспонденції
80 123 документи, з них:

Документообіг Київської міської ради
за період з 01.01.2017 по 31.12.2017

Опрацьовано звернень громадян
20 698 звернень, з них:

Опрацьовано запитів на
інформацію 1 230 запитів

• Вхідні листи на ім’я заступника міського головисекретаря Київради 15 452 док.;
• Реєстрація листів на ПК Київради 13 793 док.;
• Перегляд, прийом та реєстрація листів отриманих
через СЕД АСКОД 44 271 док.;
• Повідомлення акціонерів 6 док.;
• Доручення від міського голови КМДА заступнику
міського голови-секретарю Київради 2 553 док.;
• Доручення заступників голови КМДА 2 987 док.;

• Кількість отриманих та опрацьованих
письмових звернень громадян 11 011;
• Кількість отриманих звернень, що надійшли
поштою 4 323;
• Кількість опрацьованих звернень на

особистому прийомі 5 364.

• Надійшли від:
• Фізичних осіб 1 073;
• Юридичних осіб 157.
• Надано відповідь:
• Київською міською радою 738
• Направлено на розгляд за належністю до
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 492

• Вхідна кореспонденція на керуючого справами
КМР 1061 док.
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Загальний фонд

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
42 880,6 тис. грн.
Фонд оплати праці: 35 152,3 тис. грн, в тому числі
Керівництво –
643,6 тис. грн
(1,8%)

Керівники управлінь,
відділів та їх
заступники –
17 046,5 тис. грн
(48,5%)

Головні спеціалісти,
радник та завідувач
сектору –
16 983,3 тис. грн
(48,3%)

Службовці –
478,9 тис. грн
(1,4%)

Єдиний соціальний внесок 7 728,3 тис. грн

Сплачено податків і зборів до відповідних бюджетів:
Податок на доходи фізичних осіб – 6 370,5 тис. грн
Військовий збір – 531,0 тис. грн
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Загальний фонд

Використання товарів і послуг
28 785,1 тис. грн (тис.грн,%)

Послуги з утримання
майнового комплексу;

22 260,4
77%

Послуги з організаційного,
інформаційно-аналітичного та
матеріально-технічного
забезпечення

4 747,3
16%
+ Видатки на
відрядження
0,2
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
1 624,0,0
6%

Навчально-методичні
послуги з підвищення
кваліфікації
153,2
1%
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Загальний фонд

Отримано послуг з утримання майнового комплексу по вул. Хрещатик, 36 та
вул. Б. Хмельницького 6-А
на суму 22 260,4 тис. грн. у тому числі :
Комплексне обслуговування (утримання)
адмінприміщень
10 472,9 тис.грн (47,0%)
Охорона, пожежна служба та системи безпеки
комплексу адмінприміщень
10 175,3 тис.грн (45,7%)
Поточний ремонт приміщень
1 125,1 тис. грн. (5,1%)

Послуги з технічного обстеження та
обслуговування адмінбудівель та теплопункту
292,8 тис.грн (1,3%)

Рішенням Київської міської ради від 18.06.09 №
722/1778

«Про

питання

використання

майна

територіальної громади міста Києва» (із змінами: від
29.04.10 № 594/4032, від 08.07.10 № 1013/4451),
нежилі будинки на вул. Хрещатик, 36 та
Б.Хмельницького,

6-а

закріплені

на

вул.
праві

оперативного управління за Київською міською
радою.
Загальна площа адміністративних будинків на
вул. Хрещатик, 36 та вул. Б.Хмельницького, 6-а
складає 19 723,7 кв. м.
Секретаріат Київської міської ради здійснює
видатки за енергоносії, інші комунальні послуги,
охорону будинків та прилеглої території, послуги з

Ремонт та технічне обслуговування ліфтів
194,3 тис. грн. (0,9%)

обслуговування відомчої автоматичної телефонної
станції, забезпечення заходів та інше.
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Загальний фонд

Отримано послуг на організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради
(секретаріату) на суму 4 747,3 тис.грн
Технічне обслуговування та
ремонт оргтехніки (заправка та
відновлення картріджів)

Придбання та інсталяція
програмного забезпечення;
1 172,9
25%

1 097,4
23%

Звукопідсилення
заходів, які проводяться
в Київській міській раді;

330,0
7%

Автопослуги (оренда легкових
автомобілів з водієм)

1 168,2
25%
Інші послуги;

102,7
2%

Супровід інформаційних систем;

196,4
4%

Архівні роботи
99,9
2%

Поточний ремонт та монтаж
електронного обладнання
Поштові (відеоспостереження, систем
доступу);
послуги,
189,0
зв'язок
та
Обслуговування веб-сайту
4%
Київської міської ради; інтернет

156,0
3%

234,8
5%
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Загальний фонд

Придбання товарів за рахунок загального фонду
на суму 1 623,9 тис.грн. (тис.грн, %)
Запасні частини до
оргтехніки
102,7
6%
Папір, канцелярське
приладдя
726,7
45%

Електричні апаратура та
устаткування;
136,0;
8%
Інші (стенди, драбина, квіти)
30,7
2%

Лампи та світильники
180,3
11%

Меблі
211,5
13%
Виготовлення поліграфічної
продукції, передплата
періодичних видань
121,9
8%

Вироби текстильні, килимові
покриття
114,1
7%
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Загальний фонд

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
на суму 5 344,9 тис.грн (тис.грн, %)

2 440,1
46%

2 701,1
50%

Оплата водопостачання та водовідведення

203,7
4%

Оплата теплопостачання

Оплата електроенергії
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Спеціальний фонд

Придбання товарів за рахунок спеціального фонду на суму
5 973,1 тис.грн (тис.грн, %)

Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них;
4 765,1; 80%

Вироби текстильні; 17,0; 0%
Комутатори; 255,7; 4%
Споруди (будка стаціонарного
посту охорони); 144,5; 2%
Апаратура для записування та
відтворення звуку та
зображення 327,6; 6%

Електричні устаткування та
апаратура; 322,9; 5%

Кондиціонери; 25,9; 1%
Меблі, вироби конструкційні;
114,4; 2%

14

КИЇВСЬКА
МІСЬКА РАДА

Виконання бюджетної програми “Інші видатки”
у розрізі підпрограм та завдань

94 401,4 всього тис. грн.
Вирішення депутатами Київської міської ради соціальноекономічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців*

88 419,8 тис. грн.
* Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 “Про затвердження Програми
вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки”

Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам **

4 237,6 тис. грн.
** Рішення Київської міської ради від 3 березня 2016 року № 116/116 “Про затвердження
міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки”

Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад
України (сплата членського внеску “Асоціації міст та громад України”)
1 744,0 тис. грн.
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Видатки по Програмі за 2017 рік
88 419,83 тис. грн. (95,63%)
Забезпечення Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців
Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів
62 270,58

63 686,64

97,78%

28 773,7

26 149,25
90,88%

План (92 460,34 тис.грн)

Факт (88 419,83 тис.грн)
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Структура розподілу видатків по Програмі
за 2017 рік (тис. грн, %)

63 686,64;
96,49 %
Видатки на
виконання та
використання
коштів по Програмі
депутатами
Київської міської
ради

Загальна сума
видатків на
виконання Програми
(доручень виборців)
66 000,00 тис. грн*
*відповідно до рішення
Київської міської ради від
12 грудня 2016 року
№554/1558
"Про бюджет міста Києва
на 2017 рік"

2 313,36;
3,51%
Передача
бюджетних
призначень
іншим головним
розпорядникам
бюджетних
коштів
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Структура видатків по Програмі за 2017 рік (тис.грн, %)
План на 2017 рік 63 686,64 тис.грн
18 113,42;
29,09%

Матеріальна допомога
малозабезпеченим верствам
населення м.Києва
1 120,63;
Соціальний захист

101,17;
0,16%
224,00;
0,36%

1,80%

Освіта
Охорона здоров'я

14 435,57;
23,18%

Культура і мистецтво
Житлово-комунальне господарство
та благоустрій населених пунктів

28 275,79;
45,41%

Факт за 2017 року 62 270,58 (97,78%) тис.грн
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Динаміка використання коштів по Програмі (доручення виборців)
за 2016-2017 рік (тис. грн)
30 000,00

28 275,79
27 105,91

25 000,00

20 000,00

18 113,42
16 973,57
14 435,57

15 000,00

11 390,20

10 000,00

5 000,00
736,18 1 120,63

657,59

101,17

353,09

224,00

0,00
Матеріальна допомога
малозабезпеченим
верствам населення
м.Києва

Освіта

Житлово-комунальне Соціальний захист
господарство та
благоустрій населених
пунктів

2016 рік

2017 рік

Охорона здоров'я

Культура і мистецтво
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Напрямки використання коштів Програми по галузі “Освіта”
за 2017 рік (тис.грн, %)
Факт за 2017 рік (разом 18 113,42 тис.грн)

Дошкільні
навчальні заклади
9 148,22;
50,51%

Загальноосвітні
навчальні заклади
8 212,14;
45,33%

Позашкільні
навчальні
заклади
753,06;
4,16%
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Напрямки використання коштів Програми по галузі
“Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів”
Факт за 2017 рік (разом 14 435,57 тис.грн)
Житлово-будівельні
кооперативи
3 093,42;
21,43%

Комунальні
підприємства з
обслуговування
житлового фонду
10 484,26;
72,63%

Об'єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків
857,89;
5,94%
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«Програма вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки»

Динаміка використання коштів по Програмі
(утримання громадських приймалень) за 2016-2017 рік (тис.грн)
30 000,00

25 000,00

+29%
23 979,79

20 000,00
18 527,20

15 000,00

10 000,00

5 000,00
+12%
1 109,45 1 239,71

0,00

Оплата праці і нарахування на
заробітну плату

+39%

+36%
575,13

780,16

Оренда приміщення( в т.ч.
Оплата комунальних послуг та
експлуатаційні витрати та
енергоносіїв
відшкодування плати за землю)

2016 рік

2017 рік

107,91 149,59

Інші поточні видатки
(канцтовари, послуги зв'язку,
касове обслуговування банку)
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Забезпечення діяльності Центру правової
допомоги киянам

Виконання загального фонду місцевого бюджету на
утримання діяльності структурного підрозділу
Центру правової допомоги киянам, які опинились у
складних життєвих обставинах
План на 2017 рік 4 238,0 тис.грн
Нарахування
на заробітну
плату
756,3
18%

Заробітна
плата
3 437,5
81%

Відповідно
до
розпорядження
Київського міського голови від
08.11.2006 № 398/585 Про створення
структурного підрозділу комунального
підприємства
"Госпкомобслуговування" “Центр правової
допомоги киянам, які опинились у
складних життєвих обставинах”
Рішення від 03.03.2016 № 116/116
Про затвердження міської цільової
програми
«Турбота. Назустріч
киянам» на 2016-2018 роки.

Інші
43,8
1%

Факт за 2017 року 4 237,54 тис.грн (99,99%)
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Дотації на оздоровлення

Надання дотацій із загального фонду за 2017 рік
1 467,7 тис. грн. у тому числі:
Додаткова дотація Підгірцівській сільській раді Обухівського району
Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей 519,1 тис. грн
Додаткова дотація Ходосівській сільській раді Києво-Святошинського району
Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей 250,0 тис. грн
Додаткова дотація Ревненській сільській раді Бориспільського району
Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей 199,6 тис. грн
Додаткова дотація Гнідинській сільській раді Бориспільського району
Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей 100,0 тис.грн

Додаткова дотація Щасливській сільській раді Бориспільського району
Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей 399,0 тис. грн
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м. Київ
2018 р.

