Звіт про роботу постійної комісії Київради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку
за 2017 рік.
Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку, як орган Київської міської ради, здійснювала свою діяльність з метою
наповнення бюджету міста Києва та запровадження заходів щодо економії та
ефективного використання бюджетних коштів та посилання фінансової
дисципліни. Також порушувала та обговорювала найбільш актуальні проблеми
життєдіяльності територіальної громади, напрацьовувала шляхи по їх
вирішенню. Постійна комісія системно відпрацьовує оперативні питання
врегулювання міжбюджетних відносин із державним та місцевим бюджетами,
погодження змін до бюджету, перерозподілу видатків за обґрунтованими
поданнями головних розпорядників коштів, розглядає звернення органів
місцевого самоврядування, громадських організацій з інших конкретних
фінансово-економічних питань.
За звітний період постійною комісією проведено 47 засідань та 2 спільних
засідання з постійною комісією Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, на яких
розглянуто 882 питання (проекти програм, проекти розпоряджень Київського
міського голови “Про вирішення фінансових питань”, питання комунальної
власності, профільні питання, зміни до міського бюджету, загальні питання,
звернення громадян, протокольні доручення сесії Київської міської ради,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) тощо) з них 380 - проектів рішень, в тому числі 75
профільних проектів рішень та створено 12 робочих груп із залученням
представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та громадськості.
В процесі роботи постійної комісії розглядались листи і звернення
фізичних та юридичних осіб, листи підприємств, установ та організацій міста
Києва. У 2017 році було опрацьовано 3867 документів та підготовлено 4014
вихідних документів.
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У постійній комісії була розглянута електронна петиція № 6907
«Збільшення фінансування Громадського бюджету та зробити публічний процес
формування Програми економічного та соціального розвитку м. Києва».
Зазначена електронна петиція за участю її авторів та великої кількості авторів
проектів громадського бюджету, 16 листопада 2017 була розглянута на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку. За результатами її розгляду постійною комісією було
прийнято рішення щодо збільшення суми фінансування «Громадського
бюджету» на 2018 рік ще на 50 млн грн. Таким чином сума видатків на 2018 рік,
яка спрямовується на реалізацію проектів «Громадського бюджету» становить
150 млн грн. Рішенням від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на
2018 рік» зазначена колективна вимога врахована, тим самим підтримано
прагнення громади до співпраці та активної участі у житті міста.
У 2017 році постійної комісією були розглянуті місцеві ініціативи від
громади міста Києва та за результатами спільного опрацювання з громадськістю
цих звернень вирішено питання будівництва загальноосвітньої середньої школи
І-ІІІ ступенів у кварталі обмеженому вулицями Ломоносова, Композитора
Мейтуса, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі міста
Києва та щодо будівництва загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів
на вул. Соломії Крушельницької у 11-му мікрорайоні житлового масиву
Осокорки-Північні у Дарницькому районі. Відповідні бюджетні призначення на
будівництво зазначених об’єктів передбачені у рішенні Київської міської ради від
21.12.2017 №1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2018-2020 роки».
Також не залишена без розгляду місцева ініціатива щодо звільнення
житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань
(асоціацій, товариств) співвласників багатоквартирних будинків від сплати
земельного податку в місті Києві. Після ретельного опрацювання зазначеного
звернення рішенням від 14.09.17 № 15/3022 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення
місцевих податків та зборів у м. Києві» встановлена ставка податку за земельні
ділянки ЖБК та ОСББ на рівні – 0,01% (замість – 0,03%), дія цього підпункту
застосовується до 1 квітня 2020 року. Це зменшило податковий тягар для членів
ЖБК та ОСББ та покращило умови для створення нових об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.
Для врегулювання питання компенсації витрат при розрахунках за послуги
з централізованого опалення та гарячого водопостачання в періоди 2002 – 2010
та 2010 – 2014 рр, для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельним кооперативам м. Києва було проведено 2 спільних
засідання з постійною комісією Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та підготовлено
проект рішення «Про надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам м. Києва»
який підтримано на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 14 грудня

2017 року.
Вперше у 2017 році постійна комісія, на етапі формування проектів
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки та
проекту бюджету міста Києва на 2018 рік, на своїх засіданнях заслуховувала
інформацію головних розпорядників бюджетних коштів по презентації
бюджетних запитів та планів діяльності на 2018 рік за участю громадськості. Для
публічного ознайомлення презентаційні матеріали були розміщені на офіційному
сайті Київської міської ради. За результатами розгляду постійною комісією
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
надано відповідні доручення профільним департаментам виконавчого органу
Київради (КМДА) опрацювати бюджетні запити головних розпорядників
бюджетних коштів при підготовці проекту бюджету міста Києва на 2018 рік.
Так на засіданнях постійної комісії було заслухано інформацію про хід
виконання міських цільових програм, звіти головних розпорядників бюджетних
коштів, також постійною комісією розглянута наступна інформація:
- звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2016 рік;
- звіт про виконання бюджету міста Києва за 2016 рік;
- звіт про виконання та використання коштів по Програмі вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2019 роки”;
- щодо погашення заборгованості
середньостроковими позиками, що
надавались за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку бюджету міста
Києва у 2009-2014 роках.
Основні рішення, які були прийняті на сесії Київської міської ради за
активної участі постійної комісії:
- від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»;
- від 21.12.2017 №1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2018-2020 роки»;
- від 09.02.17 № 821/1825 «Про звернення Київської міської ради до Верховної
ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного
кодексу України в частині справедливого розподілу податку на доходи фізичних
осіб між Державним бюджетом України та Бюджетом міста Києва»;
- від 26.09.17 № 159/3166 «Про звернення Київської міської ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо справедливого розподілу
податку на доходи фізичних осіб між державним бюджетом та бюджетом міста
Києва» ;
- від 06.07.17 № 723/2585 «Про затвердження звітів за 2016 рік про результати
проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та з оцінки результативності
реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»;
- від 14.09.17 № 2/3009 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
07 липня 2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської ради»;
від 14.09.17 № 7/3014 «Про надання доручення виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо
підготовки проекту рішення Київської міської ради про основні пріоритети
бюджету міста Києва на 2018 рік»;

- від 23.02.17 № 1005/2009, від 01.06.17 № 423/2645, від 22.06.17 № 604/2766, від
14.09.17 № 15/3022, від 21.11.17 № 505/3512, від 21.11.17 № 506/3513, від
21.11.17 № 507/3514, від 21.11.17 № 508/3515 “Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення
місцевих податків і зборів у м. Києві”.
Протягом року голова та секретар комісії взяли участь у заході із теми:
«Громадський бюджет Києва: що відбувається з 50 млн грн і що буде зі 100 млн?»
також у зустрічі робочих груп з питань вдосконалення Громадського бюджету
міста Києва. Голова комісії провів зустріч з учасниками семінару в рамках
проекту «Кращі європейські практики самоврядування та політичного лідерства»
та зустріч з депутатами та службовцями Миколаївської міської ради.
За участю депутатів комісії відбувались конкурсні комісії, відеоконференції,
семінари та круглі столи, а також брали участь у засіданнях постійних комісії
Київської міської ради та у роботі робочих груп цих постійних комісій.
Депутати постійної комісії працюють злагоджено і відповідально –
наслідком чого є результативна, плідна робота, спрямована на вирішення
основних завдань, поставлених перед нею. Професійний рівень членів комісії,
досвід роботи та комунікабельність дають можливість детально і змістовно
розглядати та компетентно вирішувати питання, які вносяться на розгляд
постійної комісії, приймати обґрунтовані, виважені рішення, висновки і
рекомендації.
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