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Секретаріат Київської міської

ради утворений Київською міською

радою відповідно до статті 14 Закону

України "Про столицю України-місто-

герой 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
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ПК з питань місцевого самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв’язків 

Заступник міського голови –

секретар Київської міської ради

Управління з питань запобігання  

корупції  та контрольно-

аналітичної роботи           

Управління організаційного та документального 

забезпечення діяльності Київської міської ради

Управління забезпечення діяльності постійних комісій 

Київської міської ради                                       

Управління документообігу та аналізу кореспонденції 

Київської міської ради 

ПК з питань бюджету  та соціально-економічного 

розвитку

ПК з питань містобудування, архітектури та 

землекористування

ПК з питань власності

Управління забезпечення 

діяльності заступника міського 

голови - секретаря Київської 

міської ради

Управління правового 

забезпечення діяльності Київської 

міської ради

ПК з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу

ПК з питань культури, туризму та інформаційної 

політики

ПК з питань екологічної політики

ПК з питань регламенту та депутатської етики 

ПК з питань транспорту, зв’язку та реклами

ПК з питань дотримання законності, правопорядку та 

запобігання корупції

ПК з питань охорони здоров’я та соціального захисту

ПК з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту 

ПК з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 

політики

Керуючий справами

Управління забезпечення діяльності постійної комісії 

Київської міської ради з питань власності

Управління забезпечення діяльності постійної комісії

Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку

Управління забезпечення діяльності постійної комісії 

Київської міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування

Київський міський голова

Управління адміністративного та 

господарського забезпечення

Київської міської ради

Відділ по роботі з депутатами Київської міської ради                     

Відділ по роботі з персоналом

Управління фінансового 

забезпечення та звітності

Управління з питань децентралізації, розвитку місцевого 

самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків

Управління інформаційно-

комунікаційних технологій



Кадрове забезпечення:

Штатних посад станом на 31.12.2019 -208 од.

Фактична кількість працівників на 31.12.2019 –

187 од. (з них посадові особи місцевого

самоврядування – 180 од., службовці – 7 од.)

Фактичний розподіл працівників за посадами:

Керівники – 82 од

Спеціалісти – 98 од.

Вікова структура  працівників секретаріату 

Київської міської ради:

до 30 років – 20 оc. (11,1%);

від 30 до 40 років – 85 ос. (47,2%);

від 40 до 50 років – 47 ос. (26,1%);

від 50 до 60 років – 23 ос. (12,8%);

від 60 до 65 років – 5 ос. (2,8%).
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Якісний склад працівників 

секретаріату Київської міської:

за освітою:

- базова вища – 2 осіб;

- вища – 178 осіб;

- науковий ступінь – 3 особи.

за фахом:

- юридична – 50 осіб;

- економічна – 53 осіб;

- технічна – 34 особи;

- гуманітарна – 43 особи.
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- до 1 року – 7 осіб, що складає 3,89 %;

- від 1 до 3 років–14 осіб, що складає 7,78%;

- від 3 до 5 років – 17 осіб, що складає 9,44 %;

- від 5 до 10 років–38 особи, що складає 21,11 %;

- від 10 до 15 років – 54 осіб, що складає 30,00 %;

- від 15 до 25 років – 42 осіб, що складає 23,33 %;

- понад 25 років – 8 осіб, що складає 4,44 %.

за стажем служби в органах місцевого самоврядування:
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Опрацьовано службової кореспонденції

60 888 документи, з них:

• Вхідні листи на ім’я заступника міського голови-

секретаря Київради 23 443 док.;

• Реєстрація листів на ПК Київради 12 083 док.;

• Перегляд, прийом та реєстрація листів отриманих 

через СЕД АСКОД 23 864 док.;

• Доручення від міського голови КМДА заступнику 

міського голови-секретарю Київради 2253 док.;

• Доручення заступників голови КМДА  492 док.;

• Вхідна кореспонденція на керуючого справами 

КМР 1 498 док.

Опрацьовано звернень громадян  

6 167 звернень, з них:

• Кількість отриманих та опрацьованих 

письмових звернень громадян 6 287;

• Кількість отриманих звернень, що надійшли 

поштою 2 155;

• Кількість опрацьованих звернень на 

особистому прийомі 3 590. 

Опрацьовано запитів на 

інформацію 1 373.

Організаційне та документальне забезпечення 

діяльності Київської міської ради 
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Проведено:

• пленарних засідань Київської міської 

ради 19;

• засідань Президії Київської міської 

ради 8;

• засідань Погоджувальної ради 

Київської міської ради 15.

Підготовлено проектів рішень Київської 

міської ради 4 351.

Прийнято рішень Київської міської ради 

1 792.



Інформація про засідання постійних комісій Київської міської ради за 2019 рік

№ 

п/п
Найменування комісії

кількість 

засідань 

кількість 

розглянутих 

питань

кількість 

розглянутих  

проектів рішень

кількість 

проведених 

робочих груп

1 ПК з питань бюджету  та соціально-економічного розвитку 28 699 221 5

2 ПК містобудування, архітектури та землекористування 14 2591* 3 803 92

3 ПК з питань охорони здоров'я та соціального захисту 16 178 94 11

4 ПК з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту 17 478 347 8

5 ПК з питань культури, туризму та інформаційної політики 17 192 80 2

6 ПК з питань екологічної політики 22 529 393 12

7
ПК з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 

політики
14 241 124 43

8 ПК з питань ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу 14 265 192 33

9 ПК з питань транспорту, зв'язку та реклами 12 154 96 0

10
ПК з питань дотримання законності, правопорядку та 

запобігання корупції
20 232 26 7

11 ПК з питань регламенту та депутатської етики 4 30 13 0

12 ПК з питань власності 51 9413 77 12

13
ПК з питань місцевого самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв'язків
13 139 90 1

загальна кількість 242 15 141 5 556 226
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* З урахуванням висновків щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок



КПКВК 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління (забезпечення діяльності громадських

приймалень депутатів Київської міської ради) – 50 866 324 грн

КПКВК 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти – 15 655 495 грн

КПКВК 0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 780 427 грн

КПКВК 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення – 35 383 948 грн

КПКВК 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 901 711 грн

КПКВК 0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 16 960 398 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 2016-2020 роки” 

(Загальна сума видатків по Програмі становить 126 803 751 грн)

КПКВК 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 1 760 713 грн

КПКВК 0119150 Інші дотації з місцевого бюджету – 3 391 700 грн

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

Київської міської ради (Секретаріат)» - 112 849 077 грн
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Виконання бюджетних програм, передбачених рішенням Київської міської ради від 

13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
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Виконання бюджетної програми “Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Київської міської ради 

(секретаріат)”

по загальному фонду

111 856 849 грн (96,8% виконання)

у тому числі

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 

64 166 740 грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

7 622 263 грн

Використання товарів і послуг 

34 340 167 грн

Інші поточні видатки (судові збори, безспірне 

стягнення судових витрат)

5 727 679 грн

по спеціальному фонду

992 228 грн (97,2% виконання)

Придбання основного капіталу

992 228 грн
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Оплата праці і нарахування на заробітну плату 

64 166 740 грн

Фонд оплати праці: 52 526 239 грн, в тому числі

Керівництво –

1 102 251 грн 

(2,1%)

Керівники управлінь, 

відділів та їх 

заступники –

28 120 314 грн 

(53,5%) 

Головні спеціалісти, 

радник та завідувач 

сектору –

22 200 012 грн

(42,3%)

Службовці –

1 103 662 грн 

(2,1%)

Єдиний соціальний внесок 11 640 501 грн

Сплачено податків і зборів до відповідних бюджетів:

Податок на доходи фізичних осіб – 9 451 889 грн

Військовий збір – 787 895 грн
10

КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА
Загальний фонд



КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА

Використання товарів і послуг 

34 340 167 грн (грн,%)

Загальний фонд
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Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

1 268 133

4%

Послуги з утримання 

майнового комплексу;

26 322 959

76%

Послуги з організаційного, 

інформаційно-аналітичного та 

матеріально-технічного 

забезпечення

6 498 747

19%

Видатки на відрядження 

та навчально-методичні 

послуги з підвищення 

кваліфікації

250 328

1%
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Охорона, пожежна служба та системи безпеки 

комплексу адмінприміщень

10 802 760 грн (41%)

Комплексне обслуговування (утримання) 

адмінприміщень

14 530 723 грн (55%)

Ремонт та технічне обслуговування ліфтів

321 740 грн. (1%)

Поточний ремонт приміщень 

667 736 грн (3%)

Отримано послуг з утримання майнового комплексу по вул. Хрещатик, 36 та

вул. Б. Хмельницького 6-А 

на суму 26 322 959 грн. у тому числі:

Рішенням Київської міської ради від 18.06.2009

№ 722/1778 «Про питання використання майна

територіальної громади міста Києва» (із змінами: від

29.04.2010 № 594/4032, від 08.07.2010 № 1013/4451),

нежилі будинки на вул. Хрещатик, 36 та вул.

Б.Хмельницького, 6-а закріплені на 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

обслуговування відомчої автоматичної телефонної

станції, забезпечення заходів та інше.

Загальний фонд
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Автопослуги (оренда легкових 

автомобілів з водієм)

1 330 965

21%

Технічне обслуговування та 

ремонт оргтехніки (заправка та 

відновлення картріджів)

1 013 875

16%

Придбання та інсталяція програмного 

забезпечення; 

1 006 060

15%

Звукопідсилення заходів, 

які проводяться в Київській 

міській раді;

449 982

7%

Поточний ремонт та монтаж 

електронного обладнання 

(відеоспостереження, систем 

доступу); 

1 116 781

17%

Поштові послуги, 

зв'язок та інтернет

258 214

4%

Обслуговування веб-сайту 

Київської міської ради;

198 000

3%

Архівні роботи

97 500

2%

Оголошення; 868 938; 13%

Інші послуги; 

158 432

2%

Отримано послуг на організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської 

ради (секретаріату) на суму 6 498 747 грн
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Загальний фонд
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Загальний фонд

Вироби текстильні, килимові 

покриття;

228 296

18%

Періодичні видання, 

полігрфічна продукція;

150 050     12%

Папір, канцелярське 

приладдя;

448 073

35%

Запасні частини до 

оргтехніки;

45 107

4%

Електричні апаратура та 

устаткування; 

94 523

7%

Прилади електричні 

побутові;

18 832

2%

Меблі; 

283 252

22%

Придбання товарів за рахунок загального фонду 

на суму 1 268 133 грн. (грн, %)
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259 088

3%

3 596 632

47%

3 766 543

50%

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

на суму 7 622 263 грн (грн, %)

Оплата водопостачання та водовідведення

Оплата теплопостачання

Оплата електроенергії



Спеціальний фондКИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА
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Шафи металеві

35 350

3%

Кулери

36 000

4%

Автоматичний висувний болард

185 000

19%

Електричні побутові прилади

60 190; 6%

Ноутбуки, комп'ютерне 

обладнання; 426 004; 43%

Системи 

відеоспостереження, 

керування та 

контролю 249 684 

25%

Придбання товарів за рахунок спеціального фонду на суму  

992 228 грн (грн, %)



71 767 651; 

98,0%

Видатки на 

виконання

доручень виборців

1 483 149;

2,0%
Передача 

бюджетних 

призначень іншим 

головним 

розпорядникам 

бюджетних коштів

Структура розподілу видатків по Програмі за 2019 рік (грн, %)

Загальна сума 

видатків на 

виконання заходів 

Програми

(доручення виборців)

73 250 800 грн*
*відповідно до рішення 

Київської міської ради від 

13 грудня 2018 року 

№416/6467 

«Про бюджет міста Києва 

на 2019 рік» (зі змінами)
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“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”

КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА



“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”

71 767 651
69 681 979

(97,1%)

55 036 100 50 866 324

(92,4%)

ПЛАН НА 2019 РІК (126 803 751 ГРН) ФАКТ ЗА 2019 РІК ( 120 548 303 ГРН)

Видатки по Програмі за 2019 року (грн,%)

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

передвиборних програм та доручень виборців

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів (утримання)

18

КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА



“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”

33 209 590;

47,7%

2 174 358;

3,1%

15 655 495;

22,5%

16 960 398; 

24,3%

780 427; 

1,1%

901 711;

1,3%

Виконання та використання коштів по Програмі за 

кодами програмної класифікації видатків бюджету за 

2019 рік (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 2019 рік 69 681 979 грн

19

КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА



“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”

35 383 948

15 655 495

16 960 398

780 427

901 711

35 583 786

16 178 099

18 015 739

948 100

1 041 927

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Соціальний захист та соціальне забезпечення (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 2019 року (грн,%)

Факт за 2019 рік План на 2019 рік з урахуванням змін

86,5%

82,3%

94,1%

96,8%

99,4%
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КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА



Дошкільні навчальні 

заклади

8 464 467;

54,1%

Загальноосвітні 

навчальні заклади

6 767 366;

43,2%

Позашкільні 

навчальні заклади

423 662;

2,7%

Факт за 2019 рік (разом 15 655 495 грн)

Напрямки використання коштів по Програмі у сфері Освіти за 2019 рік         

(грн, %)

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”
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КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА



Житлово-будівельні 

кооперативи

4 022 678;

23,7%

Об'єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків

1 998 990;

11,8%

Комунальні підприємства з 

обслуговування житлового 

фонду 10 938 730;

64,5%

Факт за 2019 рік (разом 16 960 398 грн)

Напрямки використання коштів по Програмі у сфері Житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів за 2019 рік  (грн, %)

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”
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МІСЬКА РАДА



27 105,91

16 973,57

11 390,20

736,18
657,59 353,09

28 275,79

18 113,42

14 435,57

1 120,63

101,17 224,00

28 182,06

17 005,96
17 400,95

1 304,82

763,25
134,51

33 209,59

15 655,49
16 960,40

2 174,36

780,43 901,71

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

Матеріальна допомога 

малозабезпеченим 

верствам населення 

м.Києва

Освіта Житлово-комунальне 

господарство та 

благоустрій населених 

пунктів

Соціальний захист Охорона здоров'я Культура і мистецтво

Динаміка використання коштів по Програмі (доручення виборців)                                            

за 2016-2019 роки (тис. грн)

2016 2017 рік 2018 рік 2019 рік

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”
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2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату
Оренда приміщення 

(в т.ч. експлуатаційні 

витрати та 

відшкодування плати 

за землю)

Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв
Інші поточні видатки 

(канцтовари, послуги 

зв'язку, касове 

обслуговування 

банку)

18 527,20

1 109,45

575,13
107,91

23 979,79

1 239,71
780,16

149,59

30 793,39

1 271,66
902,07

343,08

48 352,89

1 386,20

922,76
204,47

Динаміка використання коштів по Програмі                                                                           

(забезпечення діяльності громадських приймалень) за 2016-2019 роки 

(тис. грн)

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 24

“Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень 

виборців на 2016-2020 роки”

КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА



Інші дотації з місцевого бюджету Підгірцівській сільській раді Обухівського 

району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей                  

1 483 000 грн

Інші дотації з місцевого бюджету Ревненській сільській раді Бориспільського 

району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей             

199 700 грн

Інші дотації з місцевого бюджету Гнідинській сільській раді Бориспільського 

району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей             

195 000 грн

Інші дотації з місцевого бюджету Щасливській сільській раді 

Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на 

оздоровлення дітей 924 000 грн

КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА
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Дотації на оздоровлення

Інші дотації з місцевого бюджету Ходосівській сільській раді Києво-

Святошинського району Київської області з бюджету м.Києва на 

оздоровлення дітей 590 000 грн

Надання інших дотацій з місцевого бюджету за 2019 рік

3 391 700 грн у тому числі:



КИЇВСЬКА

МІСЬКА РАДА

м. Київ

2020 р.


