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          Додаток 4 

  ЗРОЗУМІТИ БЮДЖЕТ КИЄВА. ПОСІБНИК 
 

Метою цього посібника є допомогти киянам зрозуміти важливість питань бюджету для життя 

мешканців столиці. У посібникові розповідається про основні складові бюджету міста, терміни і процес його 

схвалення, а також дано огляд того, як місто збільшує доходи і як ці доходи витрачаються. Посібник містить 

інформацію про те, де знайти бюджетні документи, координати основних учасників бюджетного процесу, а  

також допоможе читачам зрозуміти, де знайти відповіді на питання бюджету.  

Спочатку нагадаємо означення основних понять бюджету, які використовуватимемо в цьому 

посібникові. 

 

Основні поняття бюджету  
 

• бюджет м. Києва  –  план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення  

завдань і функцій, які здійснюються Київською міською радою та її виконавчим органом 

(Київською міською державною адміністрацією (КМДА)) протягом бюджетного періоду;  

• бюджетний період для бюджету міста Києва як і для всіх бюджетів,  що складають бюджетну 

систему України,  становить один календарний рік, який починається 1 січня  кожного  року і 

закінчується 31 грудня  того ж року.  

• бюджетний процес –  визначений бюджетним законодавством процес складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства;  

• бюджетні кошти (кошти бюджету) – належні відповідно до законодавства надходження бюджету та 

витрати бюджету;   

• бюджетні   установи  – органи  державної  влади,  органи  місцевого самоврядування,  а також 

організації,  створені  ними  у встановленому   порядку,   що   цілком  утримуються  за  рахунок 

відповідно  державного  бюджету  чи  місцевого  бюджету.  Бюджетні установи є неприбутковими;  

• видатки бюджету м. Києва – кошти, спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених 

бюджетом м. Києва. До видатків бюджету м. Києва не  належать: погашення  боргу; надання  

кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 

повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та інших доходів бюджету,  

проведення їх бюджетного відшкодування;  

• витрати бюджету м. Києва  –  видатки бюджету м. Києва, надання кредитів з бюджету м. Києва,  

погашення боргу і розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів;  

• власні надходження бюджетних установ – кошти, отримані в установленому порядку бюджетними 

установам и як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки і благодійні внески, а 

також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності; 

• гарантований громадою міста Києва борг  –  загальна  сума  боргових зобов'язань  суб'єктів  

господарювання  -  резидентів України щодо отриманих і непогашених  на  звітну  дату позик, 

виконання яких забезпечено гарантіями м. Києва;  

• Головне фінансове управління КМДА – установа,  що відповідно до законодавства України  

здійснює  функції  з  складання,  виконання бюджету м. Києва,   контролю за витрачанням коштів 

розпорядниками бюджетних коштів,  а також інші функції,  пов'язані з  управлінням коштами  

бюджету м. Києва;  

• головні розпорядники бюджетних коштів м. Києва – Київська міська державна адміністрація, 

секретаріат Київської міської ради, головні управління, управління, відділи та інші самостійні 

структурні підрозділи КМДА в  особі їх керівників, які відповідно до рішень Київської міської ради 

про бюджет м. Києва отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;  

• дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між 

наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету);   

• доходи бюджету  –  податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за 

адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ);  

• заборгованість м. Києва – загальна сума боргових зобов'язань територіальної громади м. Києва з 

повернення отриманих і непогашених позик станом на звітну дату, що виникають внаслідок 

запозичень м. Києва;  

• міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету 

до іншого;  

• надходження бюджету –доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від запозичень 

м. Києва, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення 

цінних паперів;  
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• обслуговування боргу – кошти, включені до витрат бюджету на оплату основного боргу та 

відсотків за довготерміновим і короткотерміновим боргом;  

• органи,  що контролюють справляння надходжень бюджету,  – органи державної влади, а також 

КМДА, уповноважені здійснювати контроль за правильністю і своєчасністю справляння податків і  

зборів, інших надходжень бюджету;  

• проект бюджету – проект плану формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення  

завдань і функцій, що здійснюються Київською міською радою і КМДА протягом бюджетного 

періоду, який є невід'ємною частиною проекту рішення про бюджет м. Києва;  

• профіцит бюджету м. Києва – перевищення доходів бюджету над його видатками (з  урахуванням  

різниці між поверненням кредитів до бюджету і наданням кредитів з бюджету);   

• рішення про бюджет м. Києва – нормативно-правовий акт Київської міської ради, виданий в  

установленому порядку, що затверджує бюджет м. Києва і визначає повноваження  Київської 

міської державної адміністрації або секретаріату Київської міської ради здійснювати  виконання 

бюджету м. Києва протягом бюджетного періоду;   

• субвенції – міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному 

органом, який прийняв рішення про надання субвенції;  

• трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі;  

 

ЩО ТАКЕ БЮДЖЕТ КИЄВА? 

 

Бюджет міста Києва, обсяги видатків якого в 2011 році заплановані на рівні 16,4 млрд. грн., 

перевищує обсяги видатків бюджетів будь-якої з областей України і такої країни, як Молдова. Проте не 

тільки обсяги бюджету привертають нашу увагу. 

Бюджет є уособленням наших пріоритетів і ключових рішень. Він визначає податки, які ми 

сплачуємо, і скільки саме, і як ми вирішуємо витратити наші доходи на покращення обслуговування в таких 

важливих галузях, як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення і соціальний захист, культура і 

мистецтво, фізична культура і спорт, житлове будівництво і розвиток економіки. 

Бюджет Києва - це документ, який містить багато різних політичних рішень, і де цілі політики 

сформульовано і впроваджено в конкретних напрямах і термінах. Бюджет містить усі доходи і видатки 

міської влади. Бюджет є не просто документом бухгалтерського обліку, а, радше, найважливішим 

політичним документом, який розробляє, схвалює і втілює  в життя міська влада. 

Схвалений бюджет стає основою того: 

Як міська влада витрачає гроші: 
• Які заходи фінансуються в цьому році і на якому рівні?  

• Скільки коштів витрачають на освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, культуру і спорт, а 

також на широке коло інших видів діяльності? 

Як міській владі платять за роботу: 

• Скільки доходів до бюджету Києва надходить за рахунок податків, зборів за послуги, а також субвенцій 

з боку державного бюджету? 

 

Видатки бюджету 

Згідно зі статтею 3 Конституції України Україна є соціальною державою, а людина, її здоров’я є 

найвищим багатством країни. 

Видатки бюджету міста Києва спрямовуються переважно на соціальні програми (освіта, охорона 

здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культура і мистецтво), а також на обслуговування 

боргу, житлово-комунальне господарство, будівництво тощо.  

У 2011 році на галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення 

заплановано спрямувати більше половини (51,3%) видатків міського бюджету (рис. 1). 

З іншого боку, хоча в 2011 році в середньому на кожного мешканця міста припадатиме 1291 грн. 

видатків у галузі освіти, 986 грн. видатків у галузі охорони здоров’я і 826 грн. видатків у галузі соціального 

захисту і соціального забезпечення, кияни висловлюють чимало справедливих нарікань щодо якості 

функціонування соціальної сфери столиці.  

Зокрема, внаслідок неефективного використання бюджетних коштів і низького рівня оплати праці у 

Києві не вистачає понад 4000 лікарів і 5000 медичних сестер.  

Невдоволення громадськості викликає погіршення якості освіти через брак належної уваги до 

матеріального забезпечення освітніх закладів. 

Низький рівень пенсійного забезпечення, борги з виплати заробітної плати (114 млн. грн. станом на 

1.01.2011 року) і пенсій свідчать про наявність суттєвих проблем у галузі соціального захисту і соціального 

забезпечення. 

Отже, соціальна сфера в столиці України потребує вжиття невідкладних заходів для її 

реформування. 
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Рис. 1. Структура видатків бюджету м. Києва в 2011 році 
 

Доходи бюджету 
Схвалюючи бюджет міста Києва, депутати Київської міської ради закладають в нього оцінку обсягів  

майбутніх надходжень до столичного бюджету протягом року.  

На території міста Києва збирається третина усіх податків в Україні, що значно вище, ніж в 

середньому по країні, адже в Києві зареєстровано більше, ніж 100 українських банків, страхових компаній, 

великих сільськогосподарських підприємств, філії провідних закордонних корпорацій тощо.  

               Тому певну частину доходів столичного бюджету (9% у 2011 році) Київ передає до державного 

бюджету. Крім того, з 2011 року столиця передаватиме до державного бюджету половину надходжень від 

податку з фізичних осіб, які збираються в місті Києві.  

Доходи бюджету міста Києва формуються переважно за рахунок надходжень від податку з фізичних 

осіб, а також від плати за землю, відповідно, 41,3% і 18,3% доходів бюджету у 2011 році (рис. 2).  

Понад 13% надходжень до міської скарбниці у 2011 році заплановано отримати від продажу 

комунального майна і землі.  

Протягом останніх років поступово збільшуються обсяги находжень від діяльності бюджетних 

установ (2,6% доходів бюджету у 2011 році). Тому, в 2011 році від надання платних послуг заплановано 

отримати 212 млн. грн. в галузі освіти, 149 млн. грн. – в галузі охорони здоров’я,  32 млн. грн. – в галузі 

культури тощо.   

Крім того, на виконання соціально-економічних програм у галузі освіти, охорони здоров’я, 

поліпшення транспортної інфраструктури, підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 

з футболу 2012 року Київ отримує субвенцію з державного бюджету (13,2% доходів бюджету) в 2011 році. 

Частка інших надходжень до бюджету (місцевих податків і зборів, надходжень від орендної плати за майно, 

що перебуває в комунальній власності, єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва тощо) є 

незначною. 

Упродовж 2008-2010 років обсяг надходжень за специфічною і достеменно незрозумілою статтею 

доходів «інші надходження» не перевищував 16 млн. грн. Проте, у 2011 році депутати Київради очікують 

одержати за цією статтею надходжень у розмірі 216 млн. грн., що принаймні викликає здивування експертів. 

 

Бюджет розвитку міста Києва 
 Часто у пресі можна зустріти висловлювання про те, що місту (як і країні загалом) потрібен не 

«бюджет проїдання», а «бюджет розвитку», за рахунок коштів якого здійснювалися б такі програми, як 

розвиток транспортної інфраструктури міста,  створення нових наукових технологій, будівництво нових 

об’єктів,  

Бюджет розвитку міста Києва є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету.  

Надходження до бюджету розвитку столичного бюджету складаються з коштів від відчуження майна, яке 

перебуває у власності міста, зокрема від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;  

надходжень дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, що є у власності столиці; субвенцій з 

державного бюджету на виконання інвестиційних проектів тощо.  

До витрат бюджету розвитку м. Києва належать погашення основної суми боргу м. Києва, 

капітальні вкладення; внески м. Києва до статутних фондів суб’єктів підприємницької діяльності.  

У 2011 році витрати бюджету розвитку становитимуть 15% усіх видатків столичного бюджету.  
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Рис. 2.  Структура доходів бюджету м. Києва в 2011 році 
 

Боргові зобов’язання Києва 
Для створення, підтримки і вдосконалення інфраструктури міста та інших капітальних активів за 

потреби місто звертається до запозичень.  

Найвигіднішою формою запозичень є довготермінова заборгованість за якомога нижчою відсотковою 

ставкою. Так, сьогодні тривають переговори з японською корпорацією Itochu щодо надання кредиту на 30 

років за ставкою 1,5% річних для будівництва нової лінії Київського метрополітену.  

              Крім того, місто може позичати кошти за допомогою випуску облігацій.  

З іншого боку, у разі виникнення боргу щороку частина видатків міського бюджету використовуватиметься 

для фінансування його обслуговування - виплати відсотків і основної суми по заборгованості.  

Щобільше місто витрачає на обслуговування боргу, тим менше коштів залишається для інших  

програм міста. Отже, під час підготовки видаткової частини бюджету потрібно знайти компроміс між 

потребою в запозиченні капіталу і необхідністю виділення певної суми коштів для розрахунків за позичені 

ресурси. 
                Слід наголосити, що позикові ресурси поряд з доходами, отриманими від реалізації комунального майна 

та землі несільськогосподарського призначення, є джерелами наповнення бюджету розвитку, за рахунок якого 

здійснюються капітальні вкладення з міського бюджету. 

 Проблема заборгованості міського бюджету Києва різко загострилася протягом 2008-2010 років. 

Якщо в 2008 році на обслуговування боргу було спрямовано 2,2% видатків бюджету міста (399 млн. грн.), то 

в 2010 році – уже 5,4% (707 млн. грн.). На 2011 рік передбачено виплати у розмірі 5,5% видатків бюджету 

міста (896 млн. грн.), що удвічі перевищує кошти, які виділяються в поточному році на розвиток культури і 

мистецтва в столиці України. 

  

Згідно з рішенням Київської  міської ради «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» граничний обсяг 

заборгованості столичного бюджету на 2011 рік визначено у 8,2 млрд. грн., що уже становить половину 

доходної частини бюджету. 

               На відміну від державного бюджету України, де в Додатку №4 зазначено обсяги заборгованості і 

обсяги річних платежів з обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу, посадовці столиці не 

оприлюднюють вичерпної інформації про заборгованість міської скарбниці. 

Таким чином, громадськість Києва позбавлена повноти даних про ймовірність сповзання столиці до 

боргової пастки, яка загрожує погіршенням умов соціально-економічного розвитку міста.  

 

Збалансування бюджету міста. 

               Принципі збалансованості є одним із наріжних принципів бюджетної системи України. 
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Отже, місто Київ зобов'язано збалансувати свій бюджет, тобто «повноваження на здійснення витрат 

бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету» протягом року. Якщо видатки перевищують 

доходи, то виникає бюджетний дефіцит. Для забезпечення збалансованості бюджету місто повинно 

збільшити доходи та/або зменшити видатки. Щоб закрити прогалини в бюджеті, чиновники часто вдаються 

до короткотермінових способів виправлення ситуації таких, як отримання одноразових доходів (продажі 

нерухомості, землі або інших активів), які поліпшують доходну частину поточного бюджету, але ці активи 

вже не можна буде реалізувати в майбутньому. Тому для підтримання стабільного фінансового становища 

столиці слід розробляти і впроваджувати довготермінові стратегії розвитку міста за рахунок надійних 

джерел надходжень. 

              Бюджет столиці є найважливішим політичним документом, який розробляє і схвалює міська влада. 

Іншими важливими документами такого рівня є Стратегія середньострокового розвитку і Генеральний план 

розвитку Києва. 

 

Основні учасники бюджетного процесу м. Києва 

Основними учасниками бюджетного процесу в м. Києві є: 

• Київська міська рада, зокрема 

• Постiйна комiсiя Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, 

• Київський міський голова, 

• Київська міська державна адміністрація, зокрема 

• Голова Київської міської державної адміністрації, 

• Заступник голови КМДА, відповідальний за питання бюджету, 

• Головне фінансове управління КМДА. 

 

Адреса основних учасників бюджетного процесу в м. Києві: 01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36. 

 

Київська міська рада складається зі 120 депутатів, обраних на відкритих місцевих виборах за 

партійними списками. Нинішній склад Київської міськради обрано в травні 2008 року терміном на п’ять 

років. Обов'язки Київради, пов'язані з бюджетом, є доволі широкими. До них належать  

• затвердження і внесення змін до бюджету м. Києва, затвердження звіту про виконання міського 

бюджету; 

• схвалення рішень щодо випуску позик м. Києва; 

• затвердження місцевих програм приватизації; 

• вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;  

• затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування 

природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад 

• контроль за виконанням видаткової і дохідної частини бюджету,  

• організація збирання відгуків громадськості щодо бюджету столиці, зокрема проведення 

громадських слухань.  

 

Безпосередньо за організацію роботи щодо розгляду проекту бюджету м. Києва,  внесення змін до 

бюджету м. Києва, контроль виконання бюджету м. Києва відповідає Постійна комісія Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яка складається з 15 депутатів Київської 

міської ради. 

Київська міська рада є законодавчим органом громади м. Києва. Виконавчим органом Київської  

міської ради є Київська міська державна адміністрація (КМДА), яка прямо відповідає за виконання 

дохідної та видаткової частин бюджету. Особисто за виконання бюджетного процесу відповідає голова 

КМДА Олександр Павлович Попов. Згідно з розпорядженням Голови КМДА питання бюджетного процесу 

м. Києва належать до компетенції заступника голови КМДА Крамаренка Руслана Михайловича.  

           У своїй роботі в галузі бюджету керівництво Київської міської державної адміністрації спирається  

на Головне фінансове управління (ГФУ). До складу ГФУ КМДА входить низка управлінь і відділів, з яких 

основним у бюджетному процесі є Управління по бюджету. 

 До основних напрямків роботи Головного фінансового управління належать: 

  організація роботи по складанню, уточненню, аналізу виконання бюджету м. Києва; 

  контроль стану за дотриманням установами і організаціями законодавства щодо планування ними 

бюджетних коштів і коштів цільових фондів, утворених Київською міською радою;  

  організація роботи з Управлінням Державної казначейської служби в м. Києві, Податковою 

адміністрацією в м. Києві, контрольно-ревізійними службами Міністерства фінансів України в м. Києві та 

іншими контрольними органами міста; 

  доведення контрольних показників проекту бюджету відповідним управлінням; 

  внесення змін до міського бюджету відповідно до повідомлень Міністерства фінансів України, рішень 

сесії Київської міської ради та розпоряджень міського голови;  
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  підготовка і подання Київській міській раді офіційних висновків про виконання дохідної частини 

бюджету м. Києва для прийняття рішення про внесення змін до бюджету тощо. 

 

 

Складові бюджетного процесу міста Києва 

 Бюджетний процес м. Києва складається з таких етапів:  

     1) складання проекту бюджету м. Києва;  

     2) розгляд проекту і схвалення Київською міською радою рішення про бюджет м. Києва; 

     3) виконання  бюджету, включно із внесенням змін до рішення про бюджет м. Києва; 

     4) підготовка і розгляд звіту про виконання бюджету і схвалення рішення щодо нього. 

Процес складання бюджету м. Києва починається ще до подання проекту закону про Державний 

бюджет України на відповідний рік до Верховної Ради України на розгляд.Упродовж цього часу Київька 

міська влада проводить аналіз виконання бюджету м. Києва за попередні роки, консультації з Міністерством 

фінансів України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та іншими центральними органами 

виконавчої влади, розробляє інструкції з підготовки бюджетних запитів і здійснює прогнозні розрахунки до 

проекту бюджету м. Києва. Розрахунки виконуються на підставі Бюджетної декларації, ухваленої урядом 

України і затвердженої Верховною Радою, а також вказівок Міністерства фінансів України щодо  

особливостей складання розрахунків до проекту бюджету на наступний рік з урахуванням прогнозних 

показників (рівень споживчих цін, мінімальна заробітна плата, зростання цін і тарифів тощо). 

У тижневий термін після схвалення закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів 

України надає Київській міській державній адміністрації прогнозні обсяги субвенцій з державного бюджету 

до міського бюджету Києва, обсяги коштів, які планується передати з бюджету міста Києва до державного 

бюджету України, та інші пропозиції щодо форми рішення про бюджет м.Києва. 

Отже, бюджет столиці схвалюється через тиждень після прийняття Державного бюджету України. 

Згідно з Бюджетним кодексом України КМДА повинна: 

1. оприлюднити у газеті Київської міської ради «Хрещатик» рішення про бюджет м. Києва не пізніще 

ніж через десять днів із дня його схвалення», 

2. опубліковати у «Хрещатику» інформацію про виконання столичного бюджету не пізніше 1 березня 

року, що настає за звітним,   

3. провести публічне представлення інформації про виконання бюджету м. Києва не пізніше 20 

березня року, що настає за звітним. 

 
Зміни в бюджеті м. Києва 

Які умови можуть спричинити внесення змін до бюджету м. Києва? 

• Фінансові припущення не підтверджуються внаслідок змін економічних умов, 

• Фактичні доходи є вищими або нижчими, ніж очікувалося,  

• Запозичення коштів для фінансування поточних видатків (постачання води, теплопостачання тощо) 

або довготермінових програм соціально-економічного розвитку, 

• Потреба в перерозподілі ресурсів між установами для адміністративних або програмних цілей, 

• Кліматичні зміни (паводок, великий снігопад, надмірна спека),  

• Зміни у бюджетно-податковому законодавстві,  

• Урахування змін у обсягах субвенцій, які передаються з державного бюджету до бюджету м. Києва, 

та/або коштів, які передаються з бюджету м. Києва до державного бюджету. 

              Зміни до бюджету пропонуються на затвердження на сесії Київської міської ради, якщо потрібно 

внести суттєві зміни у видатковій або дохідній частині бюджету. Бюджет не є непорушним документом і 

міська влада повинна оперативно реагувати на зміни у фінансово-економічній обстановці упродовж року. 

Можна сказати, що бюджетний процес просто починається після схвалення бюджету. 

 Найкращим варіантом є затвердження бюджету міста з профіцитом за загальним фондом для 

спрямування надлишку коштів до бюджету розвитку коштів або на погашення заборгованості м, Києва.  

  

 

Підзвітність 
    Дуже важливо мати інформацію про те, як витрачаються гроші, але найголовніше знати те, яких 

результатів досягнуто від вкладення коштів у здійснення міських програм. Міська влада, маючи вдосталь 

ресурсів для забезпечення життєдіяльності столиці, повинна нести відповідальність за діяльність міських 

служб, за якість послуг, які ними надаються, за розвиток соціально-культурної сфери м. Києва та інші 

результати своєї роботи. 

           Участь засобів масової інформації, недержавних організацій і звичайних громадян є поважною 

складовою у створенні атмосфери відкритості і прозорості на всіх стадіях бюджетного процесу. 

Подібний громадський контроль поряд із системою державного контролю є важливим механізмом  

антикорупційного моніторингу для забезпечення ефективного використання фінансових, людських і 

природних ресурсів для досягнення оптимальних результатів у розвитку столиці. 
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Компроміси 
           Щороку при обговоренні проекту бюджету м. Києва кияни мають нагоду переосмислити те, як місто 

розподіляє свої фінансові ресурси для досягнення цілей і завдань, поставлених міською владою. Обсяг 

доходів бюджету є обмеженим, тому потрібно визначити пріоритети при формуванні статей видатків. 

Напвене, вирішення загальноміських проблем є важливішим, ніж вирішення проблем окремих районів міста.   

           Київська міська рада, комісії Київської міської ради, відповідальні за різні програми і послуги, 

повинні провести громадські слухання і переконати громадськість про важливість спрямування коштів на ті 

чи інші напрями роботи, в тому чи іншому районі міста. Слід надати широкі можливості викласти свої 

погляди представникам різних районів Києва, лобістам різних груп інтересів, зокрема на порталі Київської 

міської влади, в ефірі міських телерадіокомпаній, у пресі тощо.  

 

Що можна придбати на 3 млн. гривень? 
У київській пресі промайнуло повідомлення, що чиновники КМДА, попри суворі заходи обмеження 

бюджетних видатків, мають намір витратити в 2011 році 3 млн. грн. з міського бюджету на придбання 

легкових автомобілів. 

 

Три мільйони гривень з бюджету м. Києва могли б покрити видатк и на такі цілі протягом 2011 року: 

Оплата праці понад 100 лікарів, 

Оплата праці понад 120 вчителів, 

Проведення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих, 

Робота центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів і центрів професійної реабілітації інвалідів, 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, 

Фінансова підтримка спортивних споруд, 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді. 

 

Три мільйони гривень - це 

• удвічі більше, ніж виділяється на підтримку кінематографії, 

• ушестеро більше, ніж виділяється на допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років, 

• увосьмеро більше, ніж виділяється на підтримку книговидання. 

 

 

ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО БЮДЖЕТ КИЄВА: КОМУ ТЕЛЕФОНУВАТИ,  З КИМ СПІЛКУВАТИСЯ 

 

 Бюджет Києва – це спільний гаманець усіх киян.  

   

              Спитайте чиновників, на що витрачають Ваші гроші: 

 

- Чому в Києві неефективно працює система соціального захисту, охорони здоров’я, освіти? 

- Чому не будуються стадіони, плавальні басейни, хокейні  майданчики? 

- Де нові будинки для театрів, музеїв, художніх галерей, кіноконцертних залів? 

- Чому повільно розвивається житлова і транспортна інфраструктура міста? 

- Як скоро буде вирішена проблема квартирної черги? 

- Чому почастішали проблеми з опаленням і поданням гарячої і холодної води?  

- Чому постійно виникають проблеми з розрахунками перед підприємствами, які забезпечують 

життєдіяльність міста?  

- Як обчислюються тарифи на сплату житлово-комунальних послуг і чи довго їм ще зростати? 

- Чи не загрожує місту Києву небезпека сповзти у боргову яму? 

- Чи справедливо і прозоро вирішуються в столиці земельні питання? 

- Чи не забагато в Києві нерентабельних міських комунальних підприємств, яким щедро надаються 

різні пільги з бюджету столиці? 

 

З додатків до бюджету можна дізнатися про 

- Субвенції з  бюджету м.Києва  в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік

- Повернення кредитів до бюджету міста Києва та розподіл надання кредитів у 2011 році 

- Джерела фінансування міського бюджету м. Києва на 2011рік 

- Перелік об’єктів, видатки на які у 2011  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

- Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2011 році

- Органи, які забезпечують контроль за надходженнями податків і зборів до бюджету м.Києва 

- про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду міського бюджету міста Києва у 2011 році
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- Умови здійснення місцевих запозичень до бюджету міста Києва в 2011 році: 

- Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

- Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів в м. Києві 

- Положення про туристичний збір в м. Києві 

- Основні напрямки використання коштів програми вирішення Київським міським головою соціально-економічних проблем

- Порядок визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-

- Розміри орендної плати за земельні ділянки  (у відсотках від нормативної грошової оцінки) 

- Перелік підприємств і організацій, яким надаються пільги по сплаті земельного податку на 2011 рік 

- Порядок обліку державних цільових програм 

 
Детальніше про основні напрямки роботи і обов’язки Постiйної комiсiї Київської міської ради з  

питань бюджету та соціально-економічного розвитку і Головного фінансового управління КМДА дізнайтеся 

з порталу Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) і брошури «Зрозуміти бюджет Києва. Посібник 

(розширена версія)». 

 

Розклад роботи комісій Київської міської ради і Київської міської державної 
адміністрації:  

  Понеділок-четвер з 9.00 до 18.00    П'ятниця з 9.00 до 16.45   Обідня перерва з 13.00 до 13.45. 

Телефон Київської міської ради: 2794188. 

 

Постiйна комiсiя з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Постiйна комiсiя з  
Адреса: 01044, м.Київ, вулиця Хрещатик, 36, кабінет 919. 

Телефон: 2541406, 2793048, 2784525, 2792094. 

Факс: 2541406, 2793048. Електронна адреса: budget@kmr.gov.ua 

Розклад роботи та години прийому: 
Засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 

відбуваються щопонеділка о 13 годині.  

Склад: 

• Ярошенко Роман Валерійович  Голова постійної комісії Київради 

• Брезвін Анатолій Іванович  Перший заступник голови 

• Баранов-Мохорт Сергій Миколайович   Заступник голови 

• Новак Інна Віліївна    Заступник голови  

• Шлапак Віталіна Леонідівна Секретар комісії 

• Члени комісії: 

Бічук Юрій Володимирович, Грушко Віктор Валентинович, Комарницький Денис Сергійович, 

Лук’янюк Микола Володимирович, Мельник Сергій Миколайович, Парцхаладзе Лев Ревазович, 

Славная Ольга Володимирівна, Слободян Роман Богданович, Супруненко В’ячеслав Іванович, 

Філатов Ярослав Олександрович 

Головне фінансове управління КМДА 

Телефон : 2786632.  Факс: 2541780.  Електронна адреса : gfu@ukr.net. 

Управління по бюджету   

 Телефони : 2785755, 2356104, 2541434, 2541983  Електронна адреса : budget@kmr.gov.ua. 

Управління фінансів освіти, культури, молодіжної політики, засобів масової інформації, фізичної 
культури та спорту 

Телефони : 2783463, 2541337. 

Відділ бюджетних програм охорони здоров’я  
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Телефони : 2340862, 2541910, 2541452, 2541413. 

Керівництво Київської міської державної адміністрації 
 

Графік проведення особистого прийому громадян та прямих телефонних ліній керівництвом 

Київської міської державної адміністрації на I квартал 2011 року 
Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

День і час особистого 

прийому громадян за 

адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 36 

День і час особистого 

виїзного прийому 

громадян 

Місце проведення 

особистого виїзного 

прийому громадян 

День і час 

проведення прямих 

телефонних ліній за 
тел. 2794059 

Попов 

Олександр Павлович 

(питання охорони 

здоров’я, транспорту та 

зв’язку, управління 

справами) 

3 вівторок 
11.00-12.00 

- - 
2 вівторок 
11.00-12.00 

1 вівторок 

 14.00-15.00 

Оболонська районна 
у  

м. Києві державна 

адміністрація 

Крамаренко 
Руслан Михайлович 

(питання економіки та 

інвестицій; 

внутрішнього 

фінансового контролю 

та аудиту; бюджету; 
цінової політики; 

використання та 

охорони земельних 

ресурсів) 

2, 4 вівторок 

14.00-15.00 
3 п’ятниця 

14.00-15.00  

  

Подільська  

районна у  

м. Києві державна 

адміністрація 

3 вівторок 

 14.00-15.00 

 

Графік прове Телефони Call-центру: (044) 1551 (зі стаціонарного),  3917373 (з мобільного)дення особистого прийому  

 


