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ГIро затверд}кеннrI паспорту

Вiдповiдно до наказу MiгricTepcTBa (liHarrciB УкраТни вiд
26.08.2014 року N9 836 uПро деякi питаI-I[Iя запровад>кення програмFIо-
цiльового методу складання та вико}IанFIяI мiсцевих бrоджетiв> та згiдно з

рiшенням КиТвсьltоТ MicbKoi ради вiд 24 грудня 2021 року Ng24l24 кПро
бюджет MicTa Киева Ha2O2i piK>

FI дКдЗУIо:

l. За,гвердити паспорт бюджетноТ програми на 2021 piK, в гrовiй

редаrсцiТ, що додаеться:

27 1169з Iншli заходI4, пов'язанi з екоFIогvIi.lгtоIо дtiялънiсl,tо

2. Контроль за виI(онанням Llього наказу залLI за собоtо
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економiки та iнвестицiй виконавчого
органу Киi'вськоl' MicbKol ради (Киlвськоl MicbKoj'x-f р€,держа вно l. ц\мiнiстрацii') вiд
року Ng 2t
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пАспорт
бюdжеmноTпроерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2021 piK

Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КМДА)1.

2.

?

2700000
(код ПрограплноТ

класифiкачii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бrоджету)

271 0000
(код ПрограмноТ

кла сифi ка цiТ вlлдаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

271769з
(код Програмноi

класифi ка цil' в идаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

7693
(код ТиповоТ програrиноТ
класифiкацij' видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету )

(кол Функцiонально'i
класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

( найлленува ння головного розпоряднulка коштiв мiсцевого бюджету)

,Qепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КМДА)
(найменування вiдповiдального виконавця)

0490

04633423

046з3423
(код за еДРПОУ)

26000000000
--Gод 

бюджет,Л

lншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
(найлпленування бюджетноТ програlиtl згiдно з Типовою
програlиною класифiкацiсю вlлдатt<iв та кредt4тування

ru.liсцевого бюд;кету)

4. Обсяr бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 642 514 гривень, у тому числi заrального фонду - 41 642514 гривень та спецaального фонду - 0 гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

6. LtiЛi ДеРжавноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

з ориг[tIдл
),правлiн

Nsз/п L{iл i держа вноТ полiтики
tlLцення

автор столl,tцi
lиt4 перетворt]нняг\,i1,1 в створе н ня сприятл1,1 вого середов1.1ща та зал),чення до

соцiально-еконоtJiчни14ri пеDеiаорення14и в MicTi. стзсоення сприя],лtlвоrо iнвестицiйtного середовllulа та залучення коштiв до мiського бtод;хетч i i,,,,!CЬKOt ради
адмiнiстрацiя),k-О

7/2,+1-/-а2
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lиг,i'.В. Завдання бюджетноТ програrп},1

гн оз н t.1 х та п р ог ра i,l l{ l,j ),: ло tly t',l е tl т i в поЕ'rlза } lli)( з соцi а льгlо-е tiоногл iчtltttл розв t4T}(ot,л плiста

з п14тань зовнiшньо-еконоtиiчного

ня

тва

енi-tя

ld

.)
J l-,tH1,1X tvlaTe в щодо еконоtиiчного та iнвестицiйlних пrох{ливостей Кисва
4 ка незалежного комплексного tиiста l(llcBa за звiтнлtl-,l

9. Напрями викорtlстання бюджетних коштiв

10.ПеРелiк мiсцевих / регiональних програм, що виконуються у складi бюджетноТ програми

Nsз/п Напрями використання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення розроблення прогнознl4х та програьlних докуN4ентiв, пов'язанt4х з
соцiально-еконоt/liчнtлм розвитком MicTa

30 71з 200 з0 71з 200

2
Органiзацiя та проведення заходiв з питань зовнiшньо-еконоlиiчного спiвробiтництва. пiдготовка
матерiалiв 6 605 000 6 605 000

э
.J

Пiдготовка iнформацiйних матерiалiв щодо економiчного потенцiалу та iнвестицiйtних
можливостейl Кисва

2 в24 314 2 в24 з14

4 )озробка незалежного комплексного рiчного звiту MicTa KtleBa за попереднiйl звiтний piK 1 500 000 1 500 000
Усього 41 642 514 41 642 514

гривень

гри вен ь

Nез/п Найменування мiсцевоТ / регiонально'f програми Загальний фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

1 1.Результативнi показники бюджетноТ програми

Ng з/п показники Одиниця
в и Mipy !жерело iнформацiТ 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 т
1 ня прогнозних та програмних в, з витком м
1 затрат

ВИтратt4 на в14конання розроблення прогнозн1,1х та програмнtlх документiв грн- Рiшення КиТвради з0 713 200 30 71з 200
2 продукту

кiлькiсть доручень (завдань), якi плануеться виконатl,,l од. 3BiTHicTb установ 3,1 Jl
J

середня BapTicTb витрат на виконання одного доручення (завдання) грн. Розрахунок 990 74в,з9 990 74в,з9
якостi
Динамiка кiлькостi виконаних доручень (завдань) в порiвняннi з минулим рокоtй вlдс. Розрахунок 119,2 119,2

2 тап в з питань зовнiшньо_економiчного цтва,
1 затрат

ВИТРатl4 на органiзацiю та проведення заходiв з питань зовнiшньоекономiчного
спiвробiтництва гр н. Рiшення КиТвради 6 605 000 6 605 000

2 п родукry
Кiлькiсть мiжнародних та локальнl4х виставково-ярlйаркових заходiв, у яких взято
участь

грн. внутрiшнtrл облiк да 4

Участь м. Кисва у мiжнароднiй виставцi HepyxoмocTi <MllPlM> (bn. Канни, Республiка
Францiя) од. внутрiшнilл облiк 1 1

Участь у мiжнародному iнвестl,tцiйному форумi Аппuаl lnvestment Meeting (rrп.Дубаl'
оАЕ) од. внутрiшнilл облiк 1 1

Органiзацiя та проведення lнвестицiйного форуму MicTa KtlcBa од. внутрiшнiй облiк 1
,1

Участь у мrжнароднiй виставцi HepyxoмocTi ,t<Експо-Реал>t (rvt. MtoHxeH, ФРН) од. внутрiшl-tiй облiк 1 1

J

на участь в вrlставково-презента 1 651 250 ) лa 2 a\-лl t)э l lэU

нd лл. KpteBa у мi;кнароднitil BtlcTaBui Hepyxoi/locTi <с

гF н. 1 907 500 1 907 500

на участь
пл.

гиiжнароднол.4у iнвестицiйноt"лу Форул,li Апrruаl

Р l t',4 >,

"гр н. 607 500 607 500

i-

гIIIАлс}р[

4

ефекти вност
гir t-j Розрахt,ногl

Розрахlzнолl

РозOахуноь:
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ПОГОДЖЕНО:
!епартамент фiнансiв виконавчого органу КиТвськоТ Mi

Засmупнuк 0u рекrпора Щепарmам енmу
фiнансiв вчконавчоео ореану Кui'всъко|
Mi съкоi' р а d u ( Kui'Bcb Koi' п,t i сь Koi'

2З.06 .2021р

Розрахугrоr<

Кис ва

(КиТвськоТ м icbKoT держа вноТ адмiнiстрацii)

El|Fl'f д,! 5

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

Олексанdр lйОРОЗ

те1,1пl,i зрост;]liня ексrlорту 1,1. KllcBa rlорliвнялrо з попереднiг,,l poliol"1

вка И H1,1X iалiв щодо економiчного потенцi та iнвестицiйних
ltJl4,1,

11аmалiя МЕЛЬНИК

м.п.

2з.06.2021 1 i:58,З5

0000341В2 вiд 22,06.2021 00:00
]

: t_-} (_t

l
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з

1 затрат
Вt,lтрати на пiдготовку iнфорrиацiйних п"rатерiалiв, оновлення та супровiд базrл
Дан1.1х, веб порталiв та iнших заходiв, спряNlованllх на пiдвlлщення речiтlrнгiв та
iп,riд;ку tиiста Киева на мiжнароднir,:l apeHi

грн Рiшення Ки'iврадr.l 2 в24 314 2 824 314

2

нiй облiк 2 200 2 200пiдготовлено'f Ho'f ё

Кiлькiсть вtlготовленLlх прогчlо-роликiв про iнвестrацiйtнi можлt4востi tлiста Кисва од. внутрiшнiйt облiк 1 1

кiлькiсть розроблен}lх концепцiй од. внутрiшнiйl облiк 1 1

кiлькiсть розроблених конкурсних докуr\,4ентацirл по просктах з залучеFlнняttл послуг
радника

од внутрiшнir,r облiк 1 1

ефективностi
середнi Bl4тpaтll на виробнllцтво iпiдготовку 1 од. iнфорллацit;lних l,,rатерiалiв грн. Розрах.унок 147,в7

грн. Розрахунок 199 000
Середнi витрати на виготовлення одного промо-ролt4ку про iнвестицiйнi
lчlо)кливостi MicTa Киева

147 ,в7

199 000

Середнi в1,1трати на розробку однiеi концепцii грн. озрахунок 1 000 000 1 000 000

4

витратt4 на послугtl радника для 1 з00 000 1 з00 000
по гр н.

144,з
темпи зростання iнвестицiй в основний капiтал в м. Кисвi порiвняно з попереднiмr
роком

вlдс Розрахунок 144,3

4 незалежного комплексного го MicTa Киева за п iй зв
1 затрат

Витратr,l на розробку незалежного коlйплексного рiчного звiту MicTa Киева за
попереднiй звiтний piK

гр н. Рiшення Киiвради 1 500 000 1 500 000

2 продукту
Кiлькiсть незалежних рiчних звiтiв од. внутрiшнiй облiк 1

а
I

з ефективностi
Середнi вtlтрати на пiдготовку звiту грн озрахунок 1 500 000 1 500 000

4 якостi
вlдс. )озрахунок 100 100
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(iнiuiаllи/iнiцiал. прiзвище)

1.1 jT та

в1,1l,ра,г}1 l-ia Vчасть у HePYXOI\1OCTl

г,]lс,l а ltt]Ci]a l l-гl

грн

Розрахунокпроектах
якостi

fu


