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пАспорт
бюdжеmноi праерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2020 piK

flепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КММ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 2О14 року Ne836
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року Ne 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ [епартаменту економiки та iнвестиций КиТвськоТ
MicbKof ради ({иjвськоТ MicbKoT державноi' адмiнiстрацiТ)
вtд "t9 iC,'otOoLO Г.Jq бЗ '

(ttal:tr,лt;Hr..BzjHHi1 rl:)rlrjEjHQf с i)(l-iг:+i]r]i]HtiK.t l ilil:iiB r.лir.;ilt+ii(li(l L;иillжrlrу1

0463342з2700000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

2. 2710000
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

3. 271 01 60
(код ПрограмноТ

класифiкацiТ видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

Р]епартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиIвськоТ MicbKoT ради (КММ)

(код за еДРПОУ)

0463з42з
( найменування вiдповiдального виконавця)

0111
Керiвництво i управлiння у сферi економiки та
iнвестицiй у MicTi Киевi
(найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредитування

мiсцевого бюджету)

(код за еДРПОУ)

260000000000,160

(код ТиповоТ програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

(код ФункцiональноТ
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюдttетних призначень/бюметних асиrнувань - 65 022 200 гривень, у тому числi заrальноrо фонду - 64 1 76 200 rривень та спецiального фонду - 846 000 rривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноТ програми

комrrуцй УФаiiи, БЕдrelюй ЕдеЕ УФатн., заФн УlФ.iiни 'про дЕрЕЕпй бодrcr н 2020 pil., юЕ мiньтёрФв фiш.i. УФ.ii]r ви Ё,0€,2014 роry м3зб (пр. дЕяd пftння Фпро*дфняя

IlсьФi деaхавноi адмЕiФDацФ

6. Цiлi дерх<авноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетной програми

N9з/п Цiлi державноl полiтики
1 3абезпечення реалiзацiТ деркавноj полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку на територiТ MicTa Киева

7 . Мета бюджетноI програми
Керiвництво i управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у MicTi Киевi

8. Завдання бюджетноi програми



Nез/п Завдання
1 Здiйснення виконавчим органом КиТвськоi MicbKoi ради наданих законодавством повноважень у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi Киевi

2 3абезпечення збереження енергоресурсiв.
3 3абезпечення проведення капiтального ремонry та придбання обладнання i предметiв довгострокового корисryвання (придбання основного капiталу)

9. Напрями використання бюджетних коlлтiв

10.Перелiк мiсцевих / регiональних проrрам, lцо виконуються у складa бюджетноТ програми

Nез/п Напрями використання бюджетних коштaв 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1
3дiйснення виконавчим органом Киiвськоl Mlcbкol ради наданих законодавством повноважень у
сферl економiки та iнвестицiй у MicTi Киевi

63 767 900 бз 767 900

2 3абезпечення збереження енергоресурсiв. 408 з00 408 300

3
Забезпечення проведення капiтального ремонту та придбання обладнання i предметiв
довгострокового користчвання (придбання основного капiталу)

846 000 846 000

Усього 64 176 200 846 000 65 022 200

гривень

гривень

Ngз/п Найменування мiсцевоl / регiональноa програми загальнии фонд Спецiальний фонд Усього
1 2 з 4 5

Усього

1'|.Результативнi показники бюджетноТ програми

Ngз/п показники Одиниця
вимiру flжерело iнформацiТ 3агальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 т
1 виконавчим наданих законодавством повноважен ь та
1 затрат

кiлькiсть штатних одиниць од. штатний розпис 124 124

2 продукry
кiлькiсть отриманих листiв, звернень, заяв, скарг од. 3BiTHicTb установ 29 500 29 500
кlлькlсть приинятих нормативно_правових aKTlB од. Звiтнiсть установ 75 75

3 ефективностi
кiлькiсть виконаних листiв, звернень, заяв, скарг на одного працiвника од, Звiтнjсть установ 238 238
кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aKTiB на одного працiвника од. Розрахунок 1з 13

витрати на утримання однiст штатноj'одиницi грн. Розрахунок 517 550 5,17 550
2

1 затрат
обсяг видаткiв на оплату енергоносiТв та комунальних послуг всього, з них на
оплаry:

грн. 3BiTHicTb установ 408 300 408 300

теплопостачання грн. 3B|THicTb установ 264 200 264 200

Водопостачання грн. Звiтнiсть установ 7 200 7 200
Електроенергii' грн. Звiтнiсть установ 121 000 ,l21 000
Оплата iнших енергоносiiв та iH ком послуг грн., Звiтнiсть установ 15 900 15 900

загальна площа примiщень кв.м Звiтнiсть установ 1 028,5 1 028,5

опалювальна площа примiщень кв.м 3BiTHlcTb установ 1 028,5 ,1 028,5

2 продукry
теплопостачання тис. Гкал. 3BiTHicTb установ 0,134 0,134
Водопостачання тис. куб. м. Звiтнiсть установ 0,з05 0,305
ЕлектроенергiТ тис кВт год Звiтнiсть установ 41,73 41,7з

3 ефекги BHocTi

теплопостачання
Гкал на '1 м
кв. опал пл.

Розрахунок 0,13 0,,tз



| 

Волопо.тачання кубмнаlм
кв. заг пл.

Розрахунок 0,297 0,2g7

кВт год на '|

м кв. заг пл
Розрахунок 40,5т 4 40,5т4

4

lРiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi: о/fo озрахунок 0,5 0,5
|Теплопостачання ol/о Розрахунок 0,5 0,5

lОбсяг рiчноТ eKoHoMiT бюджетних коштiв,отриманоl'вiд проведення заходiв, що
|приводять до збереження та eKoHoMiT енергоресурсiв(води,тепла,електроенергiТ
|тощо ) всього

грн. Розрахунок 1 321 1 321

капlтального ! основногота
,'l

l BapTicTb придбання обладнання та предметiв довгострокового користування грн. кошторис 846 000 846 000
I BapTicTb проведення капiтального ремонту грн. кошторис

2

lкiлькiсть придбаного обладнання та предметiв довгострокового користування од. Звiтнiсть установ 41 41

BapTicTb витрат на придбання одиницi обладнання та предметiв
грн.

L?ггdт

Розрахунок 20 634 20 634

.Щчрекmор

Першчй

0
1,

dчрекmора
вuконавчоео

(кмдА)

27.1о.2020 16:29:'14

000031 41 3 вiд'l 5.'1 0.2020 15.44.48

ful

Н.о. Мелънчк

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

О.В. Коренъ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

t /аiц
йс/

якостl

затрат

продукry

3

ПОГОДЖЕНО:

Ён т

Укрл 1t&


