
.Щепартамент економiки та iнвестпцiй
виконавчого органу Киiвськоi
MicbKo[ рали (Киiвсько[ MicbKoI

держа вноТ алмiнiстрачii)

!,епартамент фiнансiв
виконавчого органу Киiвськоi
мiськоi рали (Киiвсько[ MicbKoi

державноi адмiнiстрацii)

нАклз

"d.6' об 2017 р.

П ро затверлження паспортiв
бюджетних програм на 2017 piK

Вiдповiдно до накщу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26.08,20l4 Ng 8Зб "Про деякi питання запровадження

програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв" та згiдно з рiшенням КиiЪськоТ мiськоi ради
вiд 25.05.20l7 ро*у Ns4l6/2638 "Про внесення змiн до рiшення КиiЪськоТ MicbKoT ради вiд 12.12.20lб року .J\Ъ 554/1558
"Про бюджет MicTa Киева на 20l 7 piK"

НАКАЗУ€Мо:

l. Затверлити паспорти бюджетних програм на2017 рiк.Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого органу
КиiЪськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) в новiй peaauiT.

*,3И

кпкв Найменування програми
73l0l90 Керiвництво i управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у MicTi Кисвi
73 l 7500 Iншi заходи, пов"язанi з економiчною дiяльнiстю

,Щиректор,Щепартаменry економiки
та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ

MicbKoT державноТ

,Щиректор
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ЗАТВЕРРКЕНО

Накsз MiнicrepcтBa фiнанов Украiни 26 серпня 2014 роху Nc836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Накаэ Департаменry економiки та iнвестицiй

iT:ffi ýTJ"iý?^[TlTiJ:ll,'"#3[Ё!X2ffibl",l
наказ
наказ Департаменту фiнансiв виконавчого органу

коi державнOiки]вськоi MicbKoi
вlд

радЪ(/6адм
N9

iH
з

бюёжеmноТ проерамч мiсцевоzо бюdжеmу на 2017 piK

1. 7з00000 Департамонт ехономiхи та iнвёстrtцiй вri*онавчого о КйТвськоi Micbкoi ради (кмдА)
1найменування головного розпорядника

(кпквк мБ)

2. 7з10000
iкпквк мБ)

з. 7310190
(кпквк мБ)

Департамgнт око номlки та lнвостицiй виконавчоrо rа Киiвсьхоi MlcbKoi ради
вiдального виконавця)

01tl Корlвництво i правлiвня сферi бхономiки та iнвёстltцiй у Micтi Кисвi
айменування бюджетноi проrрами)

(кФквк) ]

/t. обсяr бюмотних прrзначёнь/бюметних асиrнувань . ЗО 286,6 тис.rривонь, у тому числl загмьноrо фонду - 28 55О,6 тис,rривонь та спецiальноrо фонду _ 1 7Зб тис,rривонь

5. Пiдстави для виконання бюджaтноi проrрамиi

адмiнiстрацi'l)

6. Мота бюджетноi проrрами
Керiвництво i авлiння у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi киовi

7. пiдп rрами, с MoBaHi на досягненвя мети. визначено-i паспортом бюджетн оlп ограми

iHaHcy вання бюджетноТ проr проrрам та завдань

грами
[Еп щlliýIifliсдiiдil

Разомспецiаль}lий фондзагальний фондПiдпрограма/завдання бюджетноТ проrрамипппЕк 765
з21

@
8. обсяrи розрiзi пiд

(тис..рн

пАспорт

N9 з/п кФквк



2в205,60028205,600
i економiки та iнвестицiй у Micтa Кисвi

за{онодавством повноважень уради наданихaнення виконавчим 0рга

0111 345,0001

345,000
забезпечення в,01117310 902 17з6,00017з6,000

кOвого

ння i предметiвобладнатаног0 ридбанiталькап ремOнryпроведення3абезflе
п идбання основного ка

0111 з0286,G007з10190 17з6,00028550,600
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9. пе них цiльових п , якi ви у Gмадi бюдкётноi проrрами:

ьтативнi показ ики бюдi(етноi п роз зl iзавдань:
10 л

показники Мерело iнформацiТ 3начення показникаЕчдЕ
м з/п кпквк шЕI

н уl законода вст повно важен у ита вестиц
снёння в}(конавчим о

штатнии озпис 110,000

,ЕЕпlЕIп кiлькiсть штатних 0диниць0

звiтнiсть нOв 10,111,000

1 7з101 их листiв, зве нень, заяв, ска
звiтнiсть 85,000нов

2 ийнятих но мативно-п вих aKTlBn rcЕ
91,919

истiв е заяв с(а г на 0дн ого а вника з,Oзб1 ,a!r Еra кiлькiсть виконан их л зв

иин атив но-п рав 0в а KTiB на однOго пра ника 259,551,ЕпЕreп п о Роза
пiп на иман н Hloi штатноl одиницiв

ння ене cypciB,2 в пЕiп

з45,000
HOcllB та всьоrо, з них на опл

г видаткi в на oплаry е iilFl звiтнiсть нOв 2з2,300! ,ЕпЕreп
2 mlm еплопостачання зsiтнiсть нOв 4,500

3 пл Ею Водопостачання BiTHicтb установ
,108,200

4 ЕлектрOе reш BiTHicтb 1028,500a] lЕФ
5 ,Еm!reпr ьна площа п нов

,1028,500ш
ltЕЕIп опаловальна плOща щень

ii одиницi, в то звiтнiсть нов
7з10190 обсяг слоr,1,{вання ене в 0,134п lЕп 3BiTHicтb ов

luп m 0,з012 гдIrIЕЕ
з Водопостачання llпrEliEl звiтнiсть нов 54,000Едп Ф
4 7310190 Еле гlI

ёфективностi
ociIв в том числl Роз нок

1 7з1 190 спOживання ко альних пOсл та ене
гl(ал на 1 м
кв, опал пл,

Розрахунок 0,1з0

2 7з10190
еплопOстачання

кубмнаlм РозрахунOк 0,29з

з ВодопOстачання l(в. заг пл
7з10190 кВт год на 1 52,504

Електроенергi'l м кв. заг пл
РозрахунOк

7з10190
кост %

7з10190 ня енерг0 ввна з: 0.5001 у. Роз
2 1 190 плоп а 1,162

б шTrB отр имаво; iд проведенн заходi в, цо п рив д збер та Розрахунокобся г рlчн о HoMl юджетни
з 7з10190 eKoHoMii ене од теп а електр е гll тоцо

|тал rо ко
з 7з10,190 безпечен ро веден кап

затрат
п 7310190 BapTlcтb идбан н вемате ал актив iв

онry та п обладн ання i п

од

мeTl в довrостроково rо

тис, грн

вання п идбаilня основноrо кап

1520,900
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(тис.rрн)
11. Мерела фlвансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпроrрам (2)

Проrноз видаткiв до хiнця реалiзацii
iнвестицiйяого проекry (З)Плaн ввдатхlв звlтноrо перlодl

--ТБсовГвидатки 
стахом на

1 сlчня звiтноrо порiоду
Пояснgння, цо

характеризують мерола
фlнансуванняспоцiаль}lи

й фонд
Ра3омРазом заrальний

фонд
загальний

фонд
споцiальни

й фокд
спецiальни

й фонд
Разомзаrальний

фонд

кпквкНаймонування мороп надходжонькод

1з11 129 ,l0864321

УсЬого: Еп п пп пп Епп

1 Код функцiональноI класифiкаqii видат{iв та кредиryвання бюджету вказуоться лише у випадку. (оли бюджетна проrрама не подiляеться на пiдпроФами

2 Пувкт 11 заповнюсться тiльки для затвердх(eних у мiсqевому бюдх@тi видаткiв/надання кредитiв ва реалiзацiю iнвестицiйних проектiв (програм).

3 Проrноз видаткiв до {iнця реалiзацiт iнвестицiйного проекry зазнача€ться з ро3бивкою 3а роками,

Дч ре кmор Де п ар m а ме н mу е кон о м lKu

mа iнвесmuцiй вчконавчоzо opzaHy
Кulёськоi Micb\o| paOU (Kuigcb\oi
м ic ь Koii 0е ржавноi аd м iH ic m рацi0

ПОГОДЖЕНО:

Засmупнчк 0чрекmора
Де п арmа м е н mу ф iH ан cig в u ко н авч о ео
opza{y Кuiёськоi MicbKoi раOч
(Кuiёсь Koi м ic bкol 0е ржав Hoi
аОмiнiсmрацi) - начальнчк управлiння
фiнансiв mранспорmу, зв'жку mа

сферч послуе

046зз,423

ис)

с l п tнеаа
(iнiцiали та прiзвище)

О,С. Мороз
(iнiцiали та прiзвище)

20 06 2017 16 ]5 ]4

1 Паспорт бюджетноi проФами 000017657 от 20,06.2017 '12|29:59
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Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменry екномiки та iнвестицiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbкoT оади (КиIвськоi
Micbкo державноi jдмiнiстрацii) Мр t//h iдld 06, aЛt/

3АТВЕРДЖЕНО:

наказ
наказ Департаменry фiнансiв виконавчого органу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мiнiстерсrва фiвансiв ylФaiнt 26 серлня 2014 року Nr8Зб

радц (КиiвськоJ Micbкol державно-t
е6.об аы/

китвськоi Micbkoi
адмiнlртрацii) вiд
нр i/tta

пАспорт
бюdжеmноi'проерамч мiсцевоzо бюdжеmу на 2017 piK

1. 7з00000 Департамект економiки та iнвестицiй виконавчоlо орlану Киiвськоi Micbxoi ради (КММ}
(кпквк мБ)

2. 7з10000

(найменування rоловного ро3порядника)

Департамент економiки та iнвестицiй виконавчоrо орrану КиIвськоi MicbKoi ради (кмдА)
(кпквк мБ)

з. 7з17500 0411

(найменування вИповiдальноrо виконавця)

lншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
(найменування бюджетноi програми)

50 5й,8 тис.rривень, у тому чrслi заrального фонду - 47 249,9 тис.rривень та спецiальноrо фонд/ - З ЗlZ1,9 тис.rрltвонь

(кпквк мБ)

4, Обсяr бюджетних прйзначень/бюджетних асигнувань -

5. Пiдстави для вrконання бюджетноi проrрами

Конституцiя УкраТни,
Бюджетний кодекс УкраТни,
наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни вiд 26.08-2014 року М8Зб <Про деякi питання 3апровадхення проrрамно-цiльовоrо методу складання та виконавня мiщевих бюджетiвD,

рiшення Киiвсько-l Micb(oT ради вiд 12,12.2016М5g/1558 "Про бюд}Фт Micтa Киова ва 2017 piK";

рiшенпякиiвськоiмiськоiрадивИ,l1,02,20,tбNо91/91 "Про затвердження MicbKoi цjльовоi проrрами розвит(у туризму в Micтi Киовiна 2016-2018 роки";

економiчноrо iсоцiальноrо розвитку м. Кисва, пiдвищення авторитету столицi

(кФквк) 1

6. Шета бюметноi проrрами

7. Пiдпр MoBaHi на досяrнення мети, визначеноi паспортом бюдх(еlноi п
а пiдпцщщц!Ещп



0411,1 7з17500
041]2 7317500

о_методичне та а не супроводження проL]есу планування
Виконання Програми розвитку ryризму в м. Кисвi

ног0 0за за коштlв до спецiального у го

8. обсяrи ня бюджетноi програми у розрiзi пiдпроrрам та завдань с

Пiдпрограма./завдання бюметвоТ проaрами заrальний фонд спёцiальниЙ фонд Разом

2 4 5 6 7
Наухово-методичне та аналПичне супроводження лроцесу планування
соцiально_економlчiоrо розвитку Micтa, залучення коштlв до спёцlмьноrо фонду мiськоrо
бюдr(еry

зз8з8,700 зз8з8,700

Органiзацiя та проведення заходiв 3 питавь зовнiшньо-економiчного спiвробiтництва, пiдготовка
матерiалiв 4з05,0001

Пiдrотовка iнформацiйних матерiалiв щодо економiчного потенцiалу та iнвесrицiйних
можпивостей киова

,lз68,з00

lнформаqiйне супроводження монiторинry та аналiзу соцiально-економiчного розвитку м,Киева, в
т,ч, в розрiзi раЙонiв, та оцiн(и дiяльностi раЙонних в м,Киевi дёржавних адмiнiстрацiЙ 50,000 50,000

Розробка незале)оlого компле(сного рiчного звiry Micтa Киова за попереднiй звiтний piK 5400,000 5400,000
Юридичве забезпечевня iнвестицiйних договорiв та договор в пайовоi участi
3абезпечення розроблення проrно3них та програмних документiв, пов'язаних з
соцiально€кономiчним розвитком Micтa

19718,700

Забёзпечення розробки та висвiтлення цiн/тарифiв у вiдловiдних сферах04,11 1s6,700
Виконання Програми розвrтку туризму в м. Кисвi 1з411,200 зз14,900

04,|1 Реалiзацiя iмiджевоi полiтики в ryристйчнiй сферi з629,880 240,100 з869,980

7з17500 0411
Посилення та просування iнтернет-присутностi м. Кисва (у тому числiчерез ryристичний портал,
мобiльний додаток та соцiальнi мерёжi) 679,400 679,400

Розвиток та вдосконалення ryристичвоi iнфраструrryри 100,000 з074,800 з174,800
Вдосконалення та модернiзацiя системи 3бору, обробки статистичноi iнформацiТ про туристичну 470,000 470,000

0411 Органiзацiя заходiв з лросування ryристичного потенцiалу Micтa Киева в yкpaiнiTa за кордоном 5080,800 5080,800
7з17500 0411 Розаиток та вдосконалення роботи КП (КМ ТlЦ) ?57,12013

14 7з17500 0411 Розвиток rотельвого господарства м, Киова 100,000 100,000
0411 Розвиток подiсвого ryризму 2594,000 2594,000

47249,900 3зl,t,900 50564,800

9. Поролiк роriональних цlльових п складi бюдкетно-l проrрами (тис.rрн}
назва

реriоfiальноi цiльовоi проrрами та пiдпроrрами заrальний фонд спецiмьниЙ фонд Разом

1 з 4 5
Пriська цiльова проrрама розвитку ryризму в Micтa Кисвi на 2016 2018 рOки

,lз411,200 3314,900 16726,100
13411,200 з314,900 16726,100

п

10 ьтативнi показники бюджетноi п рами iзi пiдп м l завдань:

показникиN9 з/п кпквк Дr(ерело iнформацГi

1 2 5 6
73,175001 raH та проведення в з питань зовя шньо-економ ного сп ицтва, п вка матер в

затрат
1 7з17500 витрати на органiзацiю та проведення заходiв з питань зовнiшньоекономiчного спiвробiтництва тис, грв Рiшення Ки'lвради 4з05,000

продукry
1 7317500 кiлькiсть мiяо]ародних та локальних виставково-ярмаркових заходiв, у яких взято участь внутрiшнiЙ облiк 5,000

ефективностi
1 7317500 середнi витрати на участь в 1 виставково-презентацiЙному заходi тис, грн Розрахунок 861,000

якостl
1 7317500 темпи зростання експорry м, Киеаа порiвняно з попереднiм роком а/" Розрахунок 10з,000

2 7з17500 Пiдrотовка iнформацiйних матерiалiв щодо окономiчноrо потенцiалу та iнвестицiйних моr(ливостей Киева

мr. | кпквк | кФквк

|1 |з

lr.,r.oo | оо',',

Б''.*т,* 4з05,000

Е-I^',r.- -Г.-''
| з lr.,ronn l оо,,,
l 4 17з17500 l 0411

J5|7з17500|0411

1з68,з00

2soСооOГ 2800,000

гй 0411
19718,700

l7 |7з17500 196,700
16?26J00Г- 17з17500 Т 0411

г---ъ-тЕтmб-

Г--rТ'-ППЪбб----Г j4-I

гт |rr,,ruoo l *,,',
l 12 |7з17500

757.120

Гls-FЗПФq

кпквк

3начення показника| 
Одиниця

| вимlру



затрат

1
Витрати на пiдготовку iнформацiйних матерiалiв, оновлення та супровiд бази даних, веб порталiв та iнших
заходiв, спрямованих на пiдвищевня реЙтинriв та iмiдяq мiсга Киева на мiжнароднiй apeнl тис. грн Рiшення Киiвради 1з68,з00

п
кiлькiсть первинних оголошень про iввестицiйнi конкурси 0д внуrрiшнiЙ облiк 41,000
кiлькiсть п jдrотовленоi iнформацiйноi продукцiI внугрiшнiЙ облiк 500,000

7317500 Кiлькiсть iнвестицiйних веб-порталiв од внутрiшнiЙ облiк 1,000
4 7з17500 Кiлькiсть програмних модулiв, що пiдляrають супроводх(ённю од внлрiшнiЙ облiк 2,000

Кiлькiсть виrотовлених промо-роликiв про iнвестицiйнi можливостi Micтa Киева од внугрiшнiЙ облiк 1,000
Забезпечення просування iнвестицiйного iмiдя<у Micтa Киева через iHTepHeT та медiа ресурси 12,000

BHocтl
середнi витрати на розмiщення 1 оголошення про iнвест,конкурси тис, грн Розрахунок 2,642
середнi витрати на виробництво /пiдrотовку 1 од, iнформацiйних матерiалiв тис, грн Розраryнок
Середнi 8итрати на супровiд та оновлення iнвестицiйноrо веб-порталу тис, грн, Розраryнок 150,000
cepeдHi витрати ва супровiд одноrо проrрамноrо модулю 200,000

5 7з17500 Середнi витрати на виготовлення одного лромо-ролику про iввестицiйнi мояоивостi Micтa Кисва тис. грн. Розрахунок 199,000
Середнi витрати на забезпечення просування iнвестицiйного iмiдxq Micтa Киева через iHTepHeT та медiа
реryрси

тис, грн Розрахунок 26,000

якостl
1 7з17500 темпи зростання iнвестицiЙ в основниЙ капiтал в м, Киевi порiвняно з попереднiм ро(ом % Розрахунок 120,000

з 7317500
lнформацlйнё супроводкення монiторинry та аналiзу соцiально-ехономlчноrо розвхтку м.Кисва, в т.ч. в розрlзl районiв, та оцiнхи дiяльностl их в м.Киaвl державних
адмiнiстрацiЙ

затрат
1 7з17500 витрати на пИготовку iнформацiЙних матерiалiв тис, грн Рiшення Киiвради 50,000

продукry
1 7317500 кiлькiсть пiдrотовлених iнформацiио-аналiтичних матерiалiв, довiдок. звiтiв, пропозицiй 0д внугрiшнiЙ облiк 190,000
2 7з17500 кiлькiсть розраryнкових та проаналiзоватих показникiв од вн}трiшнiЙ облiк з41,000

ефектявностi
1 7з17500 середвi витрати на пiдготовку одного iнформацiЙно-аналiтичного матерiалу, довiдок, звlry тис. грн Розрахунок 0,079
2 7з17500 середнi витрати на розрахунок одного показника тис, грн Розрахунок 0,102

якостl
0/о затверджених проrрам, мётодик до загальноi кiлькостi розроблёних а/о Розрахунок 100,000

бха нýзалежноrо комплексноrо чноrо 3 Micтa кисва за попе нiй звiтний plK

1 7з17500 Витрати на розробку незалежного комплексного рiчного звiту Micтa Киева эа попереднiй звiтвий pi( тис, грн Рiшення Ки'lвради 5400,000
продукrу

1 7з17500 Кiлькiсть незале)сlих рiчних звiтiв од внутрiU,tнiй облiк 1,000
ефектявносri

1 7317500 Середнi витрати на пiдrотовку звiry тис, грн, Розраryнок 5400,000
якостl

1 7з17500 Г]iдготовлених рiчних звiтiв до загальностi кiлькостi запланованих Розраryнок 100,000
5 7з17500 Юридичнс забезпеченвя lнвестицiйних договорiв та доrоворiв пайовоiучастi

затрат
1 7з17500 Витрати на юридичне забезпечення iнвестицiйних договорiв та договорiв пайовоТ участi тис, грн Рiшення Киiвради 2800,000

продукгу
1 7з17500 Кiлькiсть поданих позовних эаяв од внлрiшнiЙ обл к 56,000

ефективностi
1 7з17500 Середнi витрати на одну судову справу тис, грн Розрахунок 50,000

якостl
1 7з17500 Кiлькiсть задоволених по3овних заяв до загальноi кiлькостi поданих Розрахунок 80,000

6 7з17500 Забезпечевня розроблення проrнозних та програмних документiв. пов'язаних з соцiально-економiчним розвитком Micтa
затрат

1 7з]7500 витрати на виконавня розроблення прогнозних та програмних документiв тис грн Рiшення Киiвради 19718,700
продукrу
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1 7з17500 кiлькiсть доручень (завдань), якi плануоться виконати од Звiтнiсть установ з1,000
ефекгивностi

1 7з17500 середня Bapтicтb витрат на виконання одноrо доручёння (завдання) тис, грн Розрахунок бз6,087
якостl

1 7з17500 динамiка кiлькостi виконаних доручень (завдань) в порiвняннi з минулим роком Розрахунок 100,000
т 7з17500 ЗабGзпечення розробхи та висвiтлення цiн/тарифiв у вiдповiдних сферах

затрат
1 7з17500 Витрати на розробry та висвiтлення цiн/тарифiв у вiдповiдних сферах тис, грн Рiшення Киiвради 196,700

продукry
1 7317500 кiлькiсть оrолошень про встановлення/кориryвання тарифiв од внутрiшнiЙ облiк 50,000
2 7317500 кiлькiсть проrрамних модулiв, що пiдлягають супроводженню од внrгрiшнiЙ облiк 2,000

ёфективностi
1 7з17500 середнi витрати на розмiщення 1 оголошення про встановлення/кориryвання тарифiв тис, грн Розраryнок 1,8з2
2 7з17500 середнi витрати на супровiд програмних модулiв тис. грн Розрахунок 52,550

1 7317500 Реалiзацiя lмiджё пол ив стичнlи с
затрат

1 7317500 Витрати на реалiзацiю iмiджевоi полiтики в ryристичнiй сферi тис. грн.; Рiшення Киiвради 3869,900
продукry

1 7з17500
Кiлькiсть мiських ryристичних lD-KapToK гостя м, Киaва для вiдвiдування об'октiв ryристичного показу, оплати
транслортних пOслуг тощо од Звiтнiсть установ 1000,000

2 7з17500 Кiлькiсть промоцiйноi рекламно-iнформацiйноi полiграфiчноi продукцii лро ryристичнi моя<ливостi м, Киева 0д Звiтнiсть установ 54000,000
з 7з17500 Кiлькiсть суsенiрноi продукцii, в тому числi з логотилом м, Киова ("Киiв - Micтo, де все починаоться) од Звiтнiсть установ 25000,000

4 7з,l7500
Кiлькiсть видань в бортоаих )lryрналах авiакомпанiй, лрес-релi3iв, де буде розмiщено рекламу ryристичних
можливостей м, Кисва, а також зовнiшнiх Hociiв в регiонах Украiни 7,000

5 7з17500 Кiлькiсть ЗD - конструкцiй лоrотипу Micтa Киова ("Киiв - мiсго, де все починасться) од Звiтнiсть установ 1,000
6 7з17500 Кiлькiсть календарiв подiй м, Киева од Звiтнiсть устаrов 700,000
7 7з17500 Кiлькiсть виготовлених промо-роликiв про м, КиIв Звiтнiсть уqrанов 1,000
8 7з17500 Кiлькiсть перехресних промоцiй м, Киова iз ryристичними дестинацiями в yкpaiнi та за кордоном од Звiтнiсть усrанов 15,000

ефективностl

1 7з17500
Середнi витрати на розробку та впровадження однiеi Micbкoi ryристичноi lD-(артки гостя м. Киова для
вiдвiдування об'скгiв ryристичноrо показу, оплати транспортних послуг тощо 0,198

2 7317500
Середнi витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примiрника промоцiйноi
рекламно-iнформацiЙноi полirрафiчноi проду(цiI про туристичнi можливостi м. Киова

18,518

з 7317500 Середнi витрати на розробку та аиготовлення однiоi одиницi cyвeнipнo"l продукцi'i грн Розраryнок 40,000

4 7317500
середнi витрати на органiзацiю реклами ryристичних можливостеЙ м. Киова у виданнях бортових )qрналiв
авiакомпанiй, прес-релiзах, а також на зовнiшнiх носiях в регjонах Украiни тис, rрн,; Розрахунок ,|42,869

5 7з17500
Середнi витрати на виготовлення та встановлення однiоi одиницi 3D -конструкцii логотипу Micтa Киева ("Киiв -
мaсто, де все починаеться)

тис, грн,; Розраryнок 240,100

6 7317500 Середнi витрати на виrотовлення одного промо-ролика про м, Киiв тис, грн.i Розраryнок 270,000
7 7з17500 Середнi витрати на виrотовлення однiеi одиницi календаря подiй м, Кисва грн Розраryнок 16,857

8 7з17500
Середнi витрати на одну перехресну промоцiю м, Киева iз ryристичними дестинацiями в yKpaiнi та за
кордOном

тис, грн Розрахунок 10,000

1 7з17500 динамiка збiльшення кiлькостi iноземних вiдвiдувачiв, що вiдвiдують Micтo Киiв в порiвняннi з минулим роком % Розраryнок 15,000
2 7зl7500 Посилення та просування iнтернет-прислностi м. Кисва (у тому числi чорез ryристичний портalл, мобiльний додатох та соцiальнi мёрёя(i)

затрат
1 7з17500 Витрати ва лосилення та просування iнтернет-присугностi м, Киева тис. грн., Рiшення Киiвради 679,400

продукry
1 7з17500 Кiлькiсть модерн зованих киiвських ryристичних порталiв (адаптивнiсть) од Звiтнiсть установ 1,000
2 7з17500 Кiлькiсть мобiльних додаткiв "Kyiv Mobile GUide" од Звiтнiсть установ 1,000

ефективностi
1 7з17500 Середнi витрати на модернiзацiю та технiчву пiдтримку киiвськоrо ryристичноrо порталу тис, грн,; Розрахунок 400,000
2 7317500 Середнi витрати на створення та пiдтримку роботи мобiльного додатку "Kyiv Mobile Guide" тис, грн,; Розрахунок 279,400

якостl
1 7з17500 Динамiка збiльшення кiлькостiвiдвiдувачiв сайry в порiвняннiз минулим роком % Розрахунок 20,000

|"о, |звiтнiсть установ
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3174,800тис Еппaпыпm

22,000установгдrф]

7317500 Розвитокта вдосконалення истичноI iнфраст

Hol l а

Кiлькiсть облаUJтованихмiсць паркування, стоянок i зупинок ryристично-екскурсiйноrо транспорry вiдповiдними
знаками та MlTK0o

,ElB

и

на к та вдосконаленнявi

n

лроАу

47,000их та оновлення iснуючих вказiвникiв до об'екfiв е(скурсiйного показу, в т, чкiлькiсть встановлення нов
iноземними мовами2 7317500

од Звiтнiсть установ 60,000
7з17500

номх та оновлення iснуючих стендiв (пiлонiв) з загальномiською,
маршрутно-картоrрафiчною та ryрисrичною iнформацiею на державнiй та iноземних мовах
кiлькiсть встановлення

з

Звiтнiсть установ 1,000

2,272грн,i

од

Розрахунокп

ю та обла ання зOн вкiлькiсть ведення

фдня Bapтicтb облашryвання одного мiсця паркування, стоянок i зупинок ryристично-екскурсiйного
iми знаками та озмiткою,ЕIтдrп]

щодо бла

вlдповlдними

ктивностl
ft!ЕЕrlrп

19,948тис, грн, Розраryнок2 7317500
Середня BapтicTb встановлення (оновлення) однiсТ одиниLli вказiвника до об'екrу екскурсiйного показу, в т, ч

iяоземними мовами

тис, rрн Розрахунок 35,621
Середня BapTicTb встановлевня (оновлення) стенду(пiлону) з загальномiською, маршрутно-картографiчною та

ryристичною iнформацiею на державнiй та iноземних мовахз
7з17500

50,000Середня вартiсгь проведення одного iнвестицiйноfо конкурсу щодо благоустроо та облаштування зон
вiдпочинку для туристiв4 7з17500

яхостl
% Розрахунок 100,0007317500 Динамi(а збiльшення об'ектiв ryристичноi навiга цii м.Киева1

470,000щцщ Рiшення Киiвради

'ЕЕпЕгrr.']

п

4 7зl7500 статхстrчноi iнформацГi п истичВдос коналеfiня та модёрнlзацiя систоми

Витрати на вдосконалення та модернiзацiю системи збору, обробки статистичноТ iнформацii про туристичну

об

продукry
Звiтнiсть установ 1,0007з17500 Програм е(скурсiйноrо обслуговуванвя школярiв з ураryванням вiкових катеrорiйкiлькiсть комплексних1

0д Звiтнiсть установ 1,000
7з17500

Кiлькiсть iнформацiйних систем монiторинry, статистичноi обробки, аналiзу i планування ryристичноi
дlяльнOстl

2,0000д Звiтнiсть установ7317500 Кiлькiсть соцiологiчних дослИжень ryристчиних потокiв до м киова3
BHocтi

90,000тис. грн РозраryнокСёреднi витрати на розробlq та впровадження комплексноi Проrрами екскурсiйноfо обслуговування школярiв з

урахуванням вiкових катеrорiй1 7з17500

80,000тис- грн Розраryно(
7317500

Середнi мтрЙи на модернiзацiю та розвиток нформачiйноi системи монiторинry, статистичноi обробки,
истичноlдlяльност!аналiзу i планування ryр2

150,000тис, грн,; Роэраryнокння ryристичних потоl(iв до м, КиеваСереднi витрати на провёдення одного соцlOлOгlчного дослlджез 7з17500
якостl

100,000оь Розраryнок% проведених соцiологiчних дослiджень ryристичних потокiв до запланованих1 7з17500
о iя заходiв з про чноrо потýнцiалу м вав та за коста5 7з17500

шЕiпЕIстичног0 пOтенцl

нOвцlи, ceмl

1

п кry
п

Micтa киева в lнlTa за ко

и, ceмlH в та lнших захOдlв

в ати на 0рга ю заходiв з рiшення ки

зsiтнiсть

5080,800

11,000

lЕm
гдr.lп Кiлькiсть виставкових заходiв,

2,000од Звiтнiсть установ7з17500 досвiдом щодо розвитку ryристичноI галузiз iншими столицямиКiлькiсть заходiв з обмiну2
1,0000д Звiтнiсть установ7317500 Кiлькiсть рёкламно-iнформацiйних ryрiв дз
1,000од, Звiтнiсть установqiалу м. Ки€ваКiлькiсть npoмo-rypiB за кордоном для презентацii ryристичного потен4 7317500

3BiTHicTb установ 1,000одКiлькiсть щорiчних спортивно-оздор овчих ryристичних та фiзкульryрно-масових заходiв i змагань (чемпiонати,
легкоатлетичнi забiги, велогонки, заходи з технi!(и рiзних видis акгивного ryризму тоцо)5 7з,17500

од Звiтнiсть установ 1,0007з17500 ryризму в yкpaiнiПроведення Всесвiтньоrо Дня ryризму та Дня6
1,0000д ЗBiTHicтb установ7з17500 Кiлькiсть членських BHecKiB (ЮНВТ7

ефективностi
Розраryнок зз6,360тис, rрв,,виставковому заходi, конференцii, ceMiHapi, iншому заходiСереднi витрати на участь в однOму1 7з17500

тис, грн Розрахунок 94,2507з17500 досвiдом щодо розвитку ryристичноi галузi з iншими столицямиСерёднi витрати одноrо заходу з обмiну2
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3 7317500
Середнi витрати на проведення одного рекламно-iнформацiйноrо ryру для представнихjв ryрисгичноI галузi та
ЗМlдо м. Киева тис, грн,; Розраryнок 500,000

4 7317500
Середнi витрати на проведення одного промо-туру 3а кордоном для презевтацi[ ryристичного потенцiалу м,
киева тис. грн Розраryнок 200,000

5 7з17500
Середнi витрати одноrо цорiчноrо слортивно-оздоровчого ryристичн та фiзкультурно-масовоrо заходу i тис, грн Розрахунок 200,000

6 7з17500 Середнi витрати на проведення Всесвiтнього Дня ryризму та Дня ryризму в yкpaiнi тис, rрн Розрахунок 2з0,000
7 7з17500 Середнi витрати на сплаry вiдловiдного членського внеску (ЮНВТО) тис. rрн Розрахунок 62,з00

якост|

1 7317500
% проведених заходiв з просування ryристичного потенцiалу м. Кибва в yKpaiнi та за кордоном до
запланOваних % Роэрахунок 100,000

6 73,17500 Розвитох та вдосконалення
затрат

1 7317500
Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП (КМ ТlЦ), створення гарячоI телефонноi лiнii та сл)дб
допомоги ryристам

тис. грн, Рiшення Киiвради 757,120

продукrу
1 7з17500 Кiлькiсть гарячих телефонних лiнiй для ryристiв 0д Звiтнiсть установ 1,000

2 7з17500
Кiлькiсть гарячих т€лефонних лiнiЙ для тКiлькiсть служб юридичноi та iнформацiЙноI допомоги ryристам у м
киевi Звiтнiсть установ 1,000

з 7317500 Кiлькiсть ryристично- iнформацiйних центрiв 0д Звiтнiсть установ 4,000
вностl

,1 7317500 Середнi витрати на створення та забезпечення роботи однiоi гарячоI телефонноi лiнii для ryристiв тис, грн Роэрахунок 200,000
2 7317500 Середнi витраJи на створення однiсi служби юрlцичноТ та iнформацiйноI допомоги ryристам у м. Киевi тис, rрн Розраryнок 200,000
з 7317500 Середнi витрати на забезпечення функцiонування одного туристично-iнформацiйного центру тис, rрн Розраryнок 89,280

якостl
1 7317500 Динамiка збiльшення кiлькостi вiдвiдувачiв ryристично-iнформацiйних центрiв в лорiвняннl з минулим роком о/а Розраryно( 15,000

7 7з,|7500 Розвитох rотольноaо rосподарства м. Кисва
затрат

1 7317500 Витрати яа розвиток rотельного господарства м, Киова тис, rрн Рiшення Киiвради 100,000
п

1 7317500 Кiлькiсть марl(етингових дослiджень готельного ринку м. Киева од, Звiтнiсть установ 1,000
ефективностi

1 7з17500 Середнi витрати на проведення одного маркетингового дослiдження готельноrо риr]ку м- Киова тис, грн Розрахунок 100,000
якостl

1 7з17500 % проведених маркетингових дослiджень готельного ринку м- Киова до запланованих % Розрахунок 100,000
8 7з,l7500 Розвиток подlевоrо туризму

затрат
1 7з17500 Витрати на розвиток подiового туризму тис, грн Рiшення Киiвради 2594 000

продукry
1 7317500 Кiлькiсть заходiв подiсвого ryризму (фестивалiв) од 3BiTHicтb установ 8,000
2 7317500 Проведення Днiв Киева за (ордоном од 3BiTHicTb установ 1,000
з 7з17500 Проведення Днiв европи у м. Киовi од Звiтнiсть усrанов 1,000

4 7з17500
Кiлькiсть мистецьких, художнiх та фото виставок в мiжнародних аеропотрах найбiльших ryристичних Micт та
qентральних частинах MjcT за кордоном Звiтнiсть установ 1,000

ефекrивностi
1 7з17500 Середнi витрати на один захiд подiевого ryризму (фестивалю) тис. грн Розрахунок 2з7,з75
2 7з17500 Середнi sитраlи на проведення Днiв Киева за кордоном тис, грн Розрахунок 500,000
з 7з17500 Середнi витрати на проведення Дяiв евроли у м, Кисвi тис. грн Розрахунок 95,000

7317500
Середнi витрати на проведення oдHioi мистецькоi, художньоi та фото виставl(и в мiжнародних аеропотрах
наЙбiльших туристичних Mlcт та центральних частинах Micr за кордоном

тис грн Розрахунок 100,000

1 7з17500
% проведених заходiв з залуLlевня бiльш шйрокого континrенry ryристiв s м. Киевi в yкpaiнi та за кордоном до
запланованих Розрахунок 100,000

|"о

|"о



11. Мерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпроrрам (2) (тис,грн)

Kacoвi видатки станом на
1 сiчня звiтного перiоду План видаткiв звiтного перiоду Ilроrноз видаткiв до кiнця ремiзацiii

iнвестицiйного проекry (3)
Код Найменування джерел надход|(gнь кпквк

загальний
фонд

спецiшьни
й фонд

Разом заrальний
фонд

спецiальни
й фонд

Разом заrальний
Фонд

спецiшьни
й фонд

Разом

Пояснення, цо
характеризують дкерела

фiнансування
,l z J 4 с б 6 9 1о 1,1 12 13

уGь()г9:

1 Код функцiональноТ класифiкацil видаткiв та кредиryвання бюджеry вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подiляоться на пiдпрограми.
2 Пунгr 1 

,l заповнюеться тiльки для затверджених у мiсцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв (програм).
3 Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацiТ iнвестицiйного проекry зазначаеться з розбивкою за роками.

Дu ре кmор Де п ар m а ме н mу е кон ом i Ku
mа iнвесmuцiй вuконавчоео ореану
КuiёськоТ MicbKor раOч (KuiBcbKoT
м icbкor 0е ржавноr а0 м i н icm рацi0

ПОГОДЖЕНО:

3асmупнuк 0upeKmopa
fle п а рm аме н mу фiн aHcil Bu кон авчоео
ореану Кui:вськоi Micbkoi paou
( Kui в с ь Koi' м i с ь Koi' 0 е рж а в н oi'
аОмiнiсmрацЛ) - начальнuк управлiння
фiнансiв mранспорmу, зв'жку mа
сферч послуе
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