
КИЇВСЬКА МІСЬКА

РАДА

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2019 роки”

69 000,00

6 389,34

(9,3%)

37 856,10

8 346,54

(22,1%)

План на 2018рік (106 856,1 тис. грн) Факт за І квартал 2018 року (14 735,88 тис. грн)

Видатки по Програмі за І квартал 2018 року (тис. грн)

Забезпечення Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборних програм та доручень виборців

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів (утримання)



КИЇВСЬКА МІСЬКА

РАДА

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2019 роки”

1 708,03

2,48%27 048,47

39,20%

18 851,90

27,32%
18 341,10

26,58%

1 473,20

2,13%

1 577,30

2,29%

Розподіл видатків (планів) по Програмі за кодами програмної класифікації 

видатків бюджету на 2018 рік (тис.грн, %)

Соціальний захист (КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення")

Матеріальна допомога малозабезпеченим верствам 

населення м. Києва (КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення")

Освіта (КПКВК 0111162 "Інші програми та заходи у сфері 

освіти")

Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених 

пунктів (КПКВК 0116090 "Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства")

Охорона здоров'я (КПКВК 0112152 "Інші програми та заходи 

у сфері охорони здоров'я")

Культура і мистецтво (КПКВК 0114082 "Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва")

План на 2018 рік 69 000 тис.грн



КИЇВСЬКА МІСЬКА

РАДА

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2019 роки”

4 210,74;

65,90%

601,77;

9,42%

595,05;

9,31%

981,78; 

15,37%

Виконання та використання коштів по Програмі за кодами програмної 

класифікації видатків бюджету за І квартал 2018 року 

(тис.грн, %)

Матеріальна допомога малозабезпеченим верствам 

населення м.Києва (КПКВК 0113242 "Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення")

Соціальний захист (КПКВК 0113242 "Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення")

Освіта (КПКВК 0111162 "Інші програми та заходи у 

сфері освіти")

Житлово-комунальне господарство та благоустрій 

населених пунктів (КПКВК 0116090 "Інша діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства")

Факт за І квартал 2018 року 6 389,34 тис.грн



КИЇВСЬКА МІСЬКА

РАДА

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2019 роки”

1 708,03

27 048,47

18 851,90

18 341,10

1 473,20

1 577,30

601,77

4 210,74

595,05

981,78
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Соціальний захист (КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення")

Матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення м. Києва 

(КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення")

Освіта (КПКВК 0111162 "Інші програми та заходи у сфері освіти")

Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів 

(КПКВК 0116090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства")

Охорона здоров'я (КПКВК 0112152 "Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров'я")

Культура і мистецтво (КПКВК 0114082 "Інші заходи в галузі культури 

і мистецтва")

Співвідношення фактичних до планових показників Програми за І квартал 2018 року 

(тис.грн)

План на 2018 рік Факт за І квартал

5,35%

3,16%

15,57%

35,23%


