
ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ М ін істерства ф інансів України 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від , ; 7ж, . f , {'S e o l o иc f № c L ижн)и 

3 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВКМБ)

М; 0110000
(КПКВКМБ)

з. 0111160
(КПКВК МБ)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КФКВК) с (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 680,110 тис.гривень, у тому числі загального фонду tiB 680,110 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07 .1 О №2456- VI
Закон України від15.01.1999 №401-ХІ V "Про столицю України- місто-герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 №2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Киівського міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради"
Рішення Київсьої міської ради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"
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"

6. Мета бюджетної програми



Забезпечення вир_ішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№з/п . ІКПКВК ІКФКВК Назва підпрограми

ТТСі1П162 0990 її-іші програми та заходи у сфері освіти

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 з 4 5 6 7

0111162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 18680,110 18680,110

1
Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 18680,110 18680,110

0111162 0990 виконання передвиборних програм та доручень виборців
Усього 18 680,110 18 680,110

В.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

Назва кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом
регіональної цільової програми та підпрограми

1 2 з 4 5

Інші програми та заходи у сфері освіти
1162 18680,110 18680,110

Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 18680,110 18680,110

програм та доручень виборців на 2016-2019 роки Усього 18680,110 18680,110

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми·
(тис.грн)

№з/п кпквк Показники
Одиниця Джерело інформації Значення показника

виміру

1 2 з 4 5 6

Інші програми та заходи у сфері освіти
1 0111162 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

затрат
1 0111162 кількість депутатів Київської міської ради осіб Рішення Київради 112,000

2 0111162 обсяг видатків по галузі " Освіта" тис. грн. І Звітність установ І 18680,110

продукту
1 0111162 кількість звернень установ,організацій по галузі " Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги ОД Звітність установ 800,000

ефективності
1 0111162 середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата тис. грн. Розрахунок 166,790

2 0111162 середній розмір витрат по галузі "Освіта" тис. грн. Розрахунок 23,350

якості
1 0111162 динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради % І Звітність установ 100,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань·

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)
(тис.грн)



Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на Прогноз видатків до кінця реалізації

кпквк 1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду

загальний спеціальни

інвестиційного проекту (З)
Пояснення, що

фонд й фонд Разом загальний спеціальни загальний спеціальни
характеризують джерела

1 2

фонд й фонд Разом Разом фінансування

з 4

фонд й фонд

5 6 7 8

УСЬОГО:

9 10 11 12 13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ЗПроmо, а,да,~а до ,;""' реапізації інвестиційного "'°'"" зааначаетьсяж
Керуючии справами секрвтерігту
Київської міськоїради

підпис)

ПОГОДЖЕНО:

/.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів - начальник
управління фінансів транспорту,
зв 'язку та сфери послуг
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міськоїради
(Київськоїміської державної
адміністрацП) О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

22883141 17.05.2018 10:36:17
1 Паспорт бюджетної програми 000022168 от 14.05.2018 15:53:18



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів Украіни 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської рад~ (Київська~ міської державної~~трацїі)
від d f J 05'". ~ t J P № e t J ~ 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВКМБ)

2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ)

3. 0110150 r 0111 { _ J 
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Організацjйне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ки'івської міської ради (Секретаріат)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 790,400 тис.гриввнь, у тому числі загального фонду - 92 749,700 тис.гривень та спеціального фондУ-16 040,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456- VI
Закон України від15.01.1999 №401-ХІ V "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 07.06.2001 №2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Киівськоrо міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради"
Рішення Київсьої міської ради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми
Організаційне_, правове, Інформаційне, анапітичне, матеріапьно-технічне забезпечення діяльності Київської місько_ї р_ади, її органів та депутатів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
\№з/п !КПКВК !КФКВК ! Назва підпрограми



~- uосяги фінансування оюджетноі програми v РОЗРІЗІ пщпрограм та завдань пис.гон)
Nоз/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 з 4 5 6 7
1 0110150 0111 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) 84072,300 16040,700 100113,000
2 0110150 0111 Забезпечення збереження енергоресурсів 8677,400 8677,400

Усього 92 749,700 16 040,700 108 790,400

---г,- .. - .. .., __ .., ···-··
Назва

......... ..., ..
оегіональної цільової програми та підпвогоами кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 з 4 5
Усього

.. - -г,- - - - ---· -- ..-.---- -

№з/п кпквк Показники
uдиниця

Джерело інформації Значення показникавиміоv
1 2 з 4 5 6

1 0110150 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
затрат

1 0110150 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 190,000
продукту

1 0110150 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ОД. Звітність установ 110000,000
2 0110150 кількість прийнятих_ нормативно-правових актів од. Звітність установ 4600,000

ефективності
1 0110150 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника од. Звітність установ 579,000
2 0110150 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок 24,000
3 0110150 Витрати на утримання 1 штатної одиниці ТИС. грн. Звітність установ 468,040

2 0110150 Забезпечення збереження енергоресурсів
затрат

1 0110150 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис. гон. звітність установ 8677,400
2 0110150 Теплопостачання тис. гон. звітність установ 4624,700
3 0110150 Водопостачання тис. гон. звітність установ 328,700
4 0110150 Електроенергії тис. грн. звітність установ 3724,000
5 0110150 загальна площа приміщень кв.м звітність установ 19723,700
6 0110150 опалювальна площа приміщень кв.м звітність установ 18244,000

продукту
1 0110150 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: звітність установ
2 0110150 Теплопостачання тис. Гкал. звітність установ 2,457
3 0110150 Водопостачання тис.куб.м звітність установ 21,218
4 0110150 Електроенергії ТИС КВТ ГОД звітність установ 1729,500

ефективності
1 0110150 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 0110150 Теплопостачання Гкал на 1 м Розрахунок 0,135кв. опал пл.

3 0110150 Водопостачання куб м на 1 м Розрахунок 1,076кв. заг пл.

4 0110150 Електроенергії квт год на 1 Розрахунок 87,686м кв. заг пл



якості
1 0110150 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: Розрахунок
2 0110150 Теплопостачання % Розрахунок 1,000
з 0110150 Водопостачання % Розрахунок 1,000
4 0110150 Електроенергії % Розрахунок 1,000

5 0110150 Обсяг річної економії бюджетних кошпв.отриманот від проведення заходів, що приводять до збереження
тис. грн. Розрахунок 86,800та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього

3 0110150 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування
затрат

1 0110150 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування ТИС. ГРН. кошторис 15652,600
продукту

1 0110150 кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати ОД. Звітність установ 342,000
ефективності

1 0110150 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис. грн. Розрахунок 46,000
якості

1 0110150 динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з
% Розрахунок 100,000попереднім періодом

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

касові видатки станом на
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації

Пояснення, що1 січня звітного періоду інвестиційного поовкту (3)
характеризуютьКод Найменування джерел надходжень кпквк

загальний спеціальни загальний спеціальни
Разом

загальний спеціальни
Разом джерела фінансуванняй фонд Разом фонп йmонп фонп й фонпшонп

9 10 11 12 133 4 5 б 7 81 2
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
З Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами секретаріату
Київської міськоїради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністраціі)

І.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

0.С. МоЕ_ОЗ
(ініціали та прізвище)

22883141 17.05.201811:23:43
1 Паспорт бюджетної програми 000022179 от 14.05.2018 16:52:02



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ І розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської_~іської державної Jміні~трацїі)
від A,L оГ. ~Р~ № d'Jf

7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2. 0110000
(КПКВК МБ}

з. 0113240
(КПКВК МБ)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування відповідального виконавця)

Інші заклади та заходи
(КФКВК) 1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 707,110 тис.гривень, у тому числі загального фонду- 28 707,110 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254196-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07 .1 О №2456- VI
Закон України від15.01.1999 №401-ХІ V "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 №2493-I11 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради"
Рішення Київсьої міської ради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"
Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №16116 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень

виборців на 2016-2019 роки"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення вирішення дор>-чень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Nо:іГп ІКПКВК - ІКФКВК

Назва підпрограми

1 І(П1З242 1090 ІншГ:іаходи у_ сфері соціального захисту ГсоцТального забезпечення

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 28707, 110 28707,110

1
Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 28707,110 28707,110

0113242 1090 виконання передвиборних програм та доручень виборців
Усього 28 707,110 28 707,110

(тис.грн)
8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

регіональної цільової програми та підпрограми
1 2 3 4 5

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. 3242 28707,110 28707, 110

Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 28707,110 28707,110

програм та доручень виборців на 2016-2019 роки Усього 28707, 110 28707,110

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми·
(тис.грн)

№зІп кпквк Показники
Одиниця Джерело інформації Значення показника

виміру

1 2 3 4 5 6

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1 0113242 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

затрат
1 0113242 кількість депутатів Київської міської ради

осіб Рішення Київради 110,000

2 0113242 обсяг видатків на виконання Програми
тис. грн. Звітність установ 28707,110

з 0113242 обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам тис. грн. Звітність установ 27147,410

4 0113242 обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" тис. грн. Звітність установ 1559,700

продукту

1 0113242
кількість звернень установ,організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо ОД Звітність установ 80,000

надання фінансової допомоги
2 0113242 кількість заяв фізичних осіб щодо надання фінансової допомоги ОД Звітність установ 22120,000

ефективності
1 0113242 середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата

тис. грн. Розрахунок 260,970

2 0113242 середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" тис. грн. Розрахунок 19,500

з 0113242 середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу тис. грн. Розрахунок 1227,300

якості
1 0113242 динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради % Звітність установ 100,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань·

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)
(тис.грн)



Код

Касові видатки станом на
Прогноз видатків до кінця реалізації

Найменування джерел надходжень кпквк 1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду

загальний спеціальни загальний

інвестиційного проекту (З)
Пояснення, що

фонд й фонд
Разом

спеціальни загальний спеціальни
характеризують джерела

1 2

фонд й фонд
Разом Разом фінансування

з 4

фонд й фонд

5 6 7

УСЬОГО:

8 9 10 11 12 13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки дпя затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами секретаріату /~
Київської міської ради -~~____.....,...::с..,,-;._....:;_ _

~(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів - начальник
управління фінансів транспорту,
зв ·язку та сфери послуг
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київськоїміської ради
(Київської міської державної
адміністрацtі)

І.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

22883141 17.05.2018 10:48:56
1 Паспорт бюджетної програми 000022169 от 14.05.2018 16:24:52



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
м_іськоїL(Київської міськ1!ержавної сІjІ:~ацїі)
ВІД ~-- tPS;dP:Z, № .г> 7')

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2. 0110000
(КПКВКМБ)

з. 0112150
(КПКВК МБ)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 372,480 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 372,480 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456- VI
Закон України від15.01 .1999 №401-ХІ V "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 №2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Киівського міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради"
Рішення Київсьої міської ради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"
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"

6. Мета бюджетної програми



Забезпечення вир_ішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захис!У_ прав та інтересів територіальної громади м.Києва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№з/п ІІ<ПКВК ІКФКВК

Назва підпрограми

110112152 ІЬ76З рншГпрограми та заходи у сфері охорони здоров'я

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

0112152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
1372,480 1372,480

1
Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 1372,480 1372,480

0112152 0763 виконання передвиборних програм та доручень виборців
Усього 1 372,480 1 372,480

В.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми·
Назва кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

регіональної цільової програми та підпрограми
1 2 3 4 5

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
2152 1372,480 1372,480

Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 1372,480 1372,480

програм та доручень виборців на 2016-2019 роки Усього 1372,4В0 1372,480

(тис.грн)

№з/п кпквк Показники
Одиниця Джерело інформації Значення показника

виміру

1 2 3 4 5 6

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1 0112152
Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

затрат
1 0112152 кількість депутатів Київської міської ради

осіб Рішення Київради 23,000

2 0112152 обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "
тис. грн. Звітність установ 1372,480

продукту

1 0112152
кількість звернень установ.організацій по галузі " Охорона здоров'я " до депутатів щодо надання фінансової ОД Звітність установ 53,000

допомоги
ефективності

1 0112152 середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата тис. грн. Розрахунок 59,670

2 0112152 середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"
тис. грн. Розрахунок 25,900

якості
1 0112152 динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради % І Звітність установ 100,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань·

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)
(тис.грн)



Касові видатки станом на План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації Пояснення, що

1 січня звітного періоду інвестиційного проекту (З)

Код Найменування джерел надходжень кпквк загальний спеціальни загальний спеціальни загальний спеціальни
характеризують джерела

фонд й фонд
Разом фонд й фонд

Разом фонд й фонд
Разом фінансування

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керую,и_й с~ра,.~ми секретар/ату ~
Кшвськоt мкзько: ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

І.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів - начальник
управління фінансів транспорту,
зв 'язку та сфери послуг
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київськоїміськоїради
(Київської міської державної
адміністрацtі)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

22883141 17.05.2018 10:42:00
1 Паспорт бюджетної програми 000022121 от 14.05.201811:21:52



•.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
місько~и (Київської міської державно.ї адміністрації)
від а( ' о~ oto_id' № rzt,////

ПАСПОРТ
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2. 0110000
(КПКВК МБ)

з. 0114080
(КПКВК МБ)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування головного розпорядника)

Київська міська рада (Секретаріат)
(найменування відповідального виконавця)

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 520,910 тис.гривень, у тому числі загального фонду- 1 520,910 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456- VI
Закон України від15.01 .1999 №401-ХІ V "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 №2493-II1 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Киівського міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради"
Рішення Київсьої міської ради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"
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"

6. Мета бюджетної програми



Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Nоз/п ІІ<ПКВК ІКФІ<ВК Назва підпрограми

ль1мЬ82 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

В.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 з 4 5 6 7
0114082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1520,910 1520,910

1 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 1520,910 1520,910
0114082 0829 виконання передвиборних програм та доручень виборців

Усього 1 520,910 1 520,910

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми·

(тис.грн)

Назва кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом
регіональної цільової програми та підпрограми

1 2 з 4 5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 1520,910 1520,910
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних 1520,910 1520,910
програм та доручень виборців на 2016-2019 роки

Усього 1520,910 1520,910

(тис.грн)

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п кпквк Показники Одиниця Джерело інформації Значення показникавиміру
1 2 з 4 5 6

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1 0114082 Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

затрат
1 0114082 кількість депутатів Київської міської ради осіб Рішення Київради 20,000
2 0114082 обсяг видатків по галузі" Культура і мистецтво" тис. грн. Звітність установ 1520,910

продукту

1 0114082 кількість звернень установ,організацій по галузі " Культура і мистецтво" до депутатів щодо надання
ОД Звітність установ 45,000

фінансової допомоги
ефективності

1 0114082 середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата тис. грн. Розрахунок 76,000
2 0114082 середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво" тис. грн. Розрахунок 33,800

якості
1 0114082 динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради % Звітність установ 100,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)



Касові видатки станом на План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації

Пояснення, що1 січня звітного періоду інвестиційного проекту (З)
Код Найменування джерел надходжень кпквк загальний спеціальни загальний спеціальни загальний спеціальни

характеризують джерела

фонд й фонд Разом фонд й фонд Разом фонд й фонд Разом фінансування

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуюsи.й справ?ми секрвтгрівту ~
Київської МІСЬКОІ ради

ІДПИС)

ПОГОДЖЕНО:

І.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів - начальник
управління фінансів транспорту,
зв 'язку та сфери послуг
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київськоїміськоїради
(Київської міської державної
адміністрацП) О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

22883141 17.05.2018 10:58:05
1 Паспорт бюджетної програми 000022175 от 14.05.2018 16:48:26
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адмінlст_9ації) від

d:$, 05, d.()frf № е!l/f':
/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Київська міська рада (Секрегаріат}
(КПКВК МБ)

2. 0110000 Київська міська рада ~екретаріат)
(КПКВК МБ)

з. 0117670 0490
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Госпкомобслуговування"
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 913,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 913,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.1 О №2456-VI
Закон України від15.01.1999 №401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 07.06.2001 №2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Киівського міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради"
Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"



..

6. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка_комунального підприємства "Госкомобспуговування"

7. Пі_8П ямовані на досяг_tі_ення мети1_визначеної паспортом бю~етної програми:

№з/п КФКВК Назва пі_8nрограми

. . -- - - - г ..... .---.-•-• '''l"""\'lt-'""'"t-'""'"' '"" w> ••• L;ІІ,..,.WІСІІІ;:І (тис.гон)

№з/п кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 з 4 5 6 7
1 0117670 0490 Фінансова підтримка комунального підприємства "Госкомобслуговування" 913,600 913,600

Усього 913,600 913,600

- ........ ------ІУ. , _,. ·-•-,.-,• _.,-,..,..,~-•••-• ,1µ_,1 ІJ..,..,,,.,,

Назва
(ТИС.ГРН)

nегіональної uільової поогоами та пшпоогоами кпквк загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 з 4 5
Усього

.. --- .......... ,- ----· ...•....•...... - •...... - r-, •• -

№з/п кпквк Показники одиниця
Джерело інформації Значення показникавиміn11

1 2 з 4 5 6
1 0117670 Фінансова підтримка комунального підприємства "Госкомобслуговування"

затрат
1 0117670 Обсяг видатків, які спрямовують на поповнення статутного капіталу підприємства тис. гон. Рішення КМР, Розпорядження КМДА 913,600

продукту
1 0117670 Кількість підприємств яким надається фінансова підтримка ОД Рішення КМР, Розпорядження КМДА 1,000

ефективності
1 0117670 Середня сума підтримки підприємства ТИС. ГРН. Розрахунок 913,600

якості
1 0117670 Динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком І % І Рішення І 100,000

б

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)



'І

Касові видатки станом на
План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації Пояснення, що
1 січня звітного періоду інвестиційного проекту (З)

Код Найменування джерел надходжень кпквк
загальний спеціальни загальний спеціальни загальний спеціальни

характеризують

mонп й mонп
Разом

mонп йmонп
Разом

mонп йmонп
Разом джерела фінансування

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
З Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за~ками.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів - начальник управління
фінансів транспорту, зв 'язку та сфери
послуг Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністраціі)

І.М. Ха~евич
(ініціали та прізвище)

О.С. Мор_оз
(ініціали та прізвище)

22883141 17.05.201811:01:42
1 Паспорт бюджетної програми 000021972 от 14.05.2018 0:00:00


