
Затверркено
Наказ MiHicTepcтBa фiнансiв УкраТни

26.08.2014 м836
3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету станом по 31.,12.20,1 7 року

,1.7300000
Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради

(кпквк мБ)

2. 7310000

3.

(кпквк мБ)

73101 90 0,111

(найменування вiдповiдального виконавця)

Керiвництво i управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi Кисвi

(кпквк мБ) (кФквк)(1)

за бюркетною

(найменування бюджетно[ програми)

4. Видатки та за звlтнии (тис.грн)

Затвердrкено паспортом бюджетноi програми KacoBi видатки (наданi кредити) Вiдхилення
завльвий фонд спецiальний фонд разом загальний фонд спецiальний фонд разомзагальний фонд спецiальний фонд разом

,l 2 3 4 5 6 7 8 9

29 26з,50с 655,1 0( 29 91 8,60( 28 433"1 8с 641,244 29 074,424 _830,32с ,13,856 -844,17с

5. обсяги за звlтнии та завдань: (тис.грн)

Затверджено паспортом
звiтний

бюджетноi програми на
перiод

Kacoвi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод Вiдхилення

Ns з/п кпквк

загальний фонд
спецiальний

фонд разом
за гальн и й

фонд
спецiальний

фонд разом
заrальний

фонд
спецiальний

фонд разом

Пояснення щодо причин вiдхиленнякФквк Пiдпрограма/завдання
бюджетноТ програми (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7з1 01 90 29 263,500 655,100 29 918,600 28 4зз,180 6412ц 29 0т4,424 {30,з20 -1 3,85( -8]и,1760,111
Керiвництво i управлiння у сферi
економiки та iнвестяцiй у Micтi
Кисвi

1 731 01 90 0111

3дiйснення виконавчим органом
КиТвськоТ MicbKoj ради наданих
законодавством ловноважень у сферi
економiки та iнвестицiй у Micтi Киевi

28 918,500 28 918,50с 28 247,814 28 247,814 €70,68с -670,686 Економiя коштiв за результатами проведення
процедур закупiвель

З технiчних питань не укладенi договори на
постачання електроенергii та водопостачання пс
орендованому будинку на вул.Хрещатик,12

2 7310190 0111
3абезпечення збереження
енергоресурсiв. 345,000 345,00с 1 85,366 185,з66 -1 59,634 -1 59,634

Тричi не вiдбулась процедура закупiвлi на
прибдання 1 одиницi обладнання3 731 01 90 01 11

3абезпечення проведення
капiтального ремонту та придбання
обладнання i предметiв
довгострокового корисryвання
(придбання основного капiталу)

655,1 0с 655,1 0с 641,244 641,244 -13,856 - 1з,856

641,244 29 о74,424 -830,320 _,l3,856 _8и,176Разом 29 263,500 655,1 00 29 918,600 28 433,180

Ns з/п кпквк показники Вiдхилення

6. Видатки на цiльових що

7. Результативнi показники бюджетно'i проrрами та аналiз jx виконання за звiтний перiод:

в межах бюджетноТ за звlтнии (тис.грн)

Вiдхилення3атверджено паспортом бюджетноi
програми на звiтний перiод

Kacoвi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

Назва
реriональноI цiльовоi програми та пiдпрограми

заЕльний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальний
фонд

спецiальний
фонд разом

загальн ии

фонд
спецiальний

фонд разом

пояснення щодо причин вiдхилення

7 8 9 10
,1 ,1

1 3 4 5 6
Усьоrо

Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвсько[ Micbкoi ради (КМДА)



звiтний перiод кредити)

4 86 I 71 2

1 3дiйснення виконавчим орrаном КиiЪськоi мiськоi ради наданих законодавством повноважень у сферi економiки та iнвестицiЙ У MicTi Киевi

затрат
l09,000l 09,00d1 73101 90 кiлькiсть штатних одиниць од. штатнии розпис

продукгу
кiлькiсть отриманих листiв, звернень, заяв, скарг од. Звiтнiсть установ 2 l l 00,00q 2з576,0001 73101 90

велuка кiлькiсmь зеернень в кiнцi 2017 року з пumань уклаOення dozoBopiB mа вчОачi doBiOoK пайовоi' учаmi
од. Звiтнiсть установ s5.00q 85,000|а7з101 90 кiлькiсть прийнятих нормативно-правових аrriв

BHocтl

од. Звiтнiсть установ 22,7 |5l 9з,57s| 2 l 6.29з|l| zзrоl эо кiлькiсть виконаних листiв, звернень, заяв, скарг на одноrо
працiвника

пояснення мlж та

там lя( показниками

велuка кiлькiсmь звернень в кiнцi 2017 року з пumань уклаdення OoeoBopiB mа вчOачi dовidок пайовоi учасmi

од.
I 

rо.о"rr*о* ,,*43,034
{,з,,о,, 

эо
кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aпiB на одного
працiвника

витрати на утримання однiеТ штатноi одиницi
I 

aо.о""r*о*1ис-
грн.

_7,6l Е26s,472| 260,s54|,| r.'r о'l no

пояснення м lr( та ми показниками

Економiя кошmiв в резYльmаmi провеdенuх процеdур закупiвель,mощо

4 енергоресурсiв.
затрат

-l 59,6з4з45,00q ls5.з64lI zзr ol эо обсяr видаткiв на оплату енергоносijв та комунальних
всього, з них на оплаry: ""'"У'|Ё,:. |3"i,"i",ov","nou

пояснення и мlж та показниками

з mехнiчнчх пчmань не на посmаlання 12по на

{ 
r.,, о,, no теплопостачання |тис, lз"ir"i"r"ч"r""о"lrрн. l

l 30,1 8 _l02, l l92з2,]0q
I

пояснення мlж ими та

mемпераmурi повimря що перевчщувало +25С mошо.

7310190
{

Водопостачання
lr"". l лl l ilвlтHlcтb vcTaHoB
lгрн. l

пояснення мlжин ими та ими показниками

З mехнiчнuх пumань не уклаdенuй 0oeoчip на воёопосmачання по оренdованому буduнку на вул.Хрещаmuк,1 2

53,о| ,.,, о,, no ЕлепроенергiТ
lтис. lл ,l lJBlTHlcTb vcTaHoB
lгрн. l

пояснення мlжин ими та ими показниками

3 mехнiчнuх пumань не уклаdенчй dаzооiр на посmаJання елекmроенереЛ'по оренdованому буduнку на вул,Хрещаmчк,12
l 028,500s| zзl оl эо загальна площа примiщень | кв.м Звiтнiсть установ | 028,500

3BiTHicтb установ l 028,500 l 028,50сЕ 7з10190 опалювальна площа примiцень
| 
кв.м

3BiTHicтb установ7310190,I
I

обсяr споживання енергоресурсiв, наryральнi одиницi, в

тому числi:

0,1 з4 0,076 _0,05Е

{,.,, 
о', no теплопостачання

lтис.
| г*"п. 3BiTHicтb установ

пояснення тамlж

mемпераmурi повimря ulо перевUuJувало +25С mошо.

Звiтнiсть установ -0, l бi0,з0 l 

l
0. l з9|73101 90

{ I 

Uooono"r""""""
|*".*u

731 01 90 ЕлекrроенергiI

мlж та

кВт Звiтнiсть установ 26.9l -27,08 l

пояснення похазниками
по на 12з mехнiчнuх пчmань не на

l I

2476,0ol

-55,09;l 0s,]0q

пDодчктч



год

пояснення

пояснення ин

MDK

мlж

та

та ми показниками

mехнlчнuх 12на посmачання нане по

BHocтl

Розрахунок1 73,10,190
Середне споживання комунальних послуг та енергоносiiв в
тому числi:

73,10190 0,теплопостачання

економiя

м кв.
на

0,1 зj -0,
куб м
наlм
кв. заг
пл.

Розрахунок 0,29з731 01 90 Водопостачання

пояGнення та

не уоаdання dоеовру на воdопосmыання по оренdованому прчмiшенню

-26,зз26,|
кВт год
наlм
кв. заг
пл

Розрахунок

Г--"-r,.,
73,101904

пояснення MDi( та показниками
поне на

Розрахунок| 
Рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному

| виразl:7310190 %1

пояснення мlж та показниками
заmверфкенi наказом Bi) 1 6_02,1 5р. N912, а саме: працiвнuкч 0оmрчмувалчсь реr(uму економноео
mа блокU безперебiйно?о жчвлення, баmареi', вuкорuсmовувалч конdчцiонерч вuключно прч

42Розрахунокa?31OlrO lтепrопосrача"""
тамlж показниками

mемпераmурi повimря що перевUщувало +25С mощо,

3абезпечення проведення капiтального ремонту та придбання обладнання i предметiв довгострокового користування (придбання основного
капiталу){

затрат
l4зкошторисBapTicTb придбання нематерiальних активiв

тис.
грн.rI zзlоl эо

пояснення lжностеи мlж та ьтативними показниками

Економiя за

-|2,45(;42l5,10qBapTicтb придбання обладнання та предметiв
|Ш:

кошторис731 01 90

там|ж ми показниками
облаOнання1не на

lкiлькiсть придбаних нематерiальних активiв |од. |3B|THicTbycTaHoB1|7310190

- l,000,rJOЕ l 5.000|7з10190
4

icTb установ|"о. |з"п"
кiлькiсть придбаного обладнання та предметiв
довгострокового користуванвя

пояснення мlж та ми показниками
облаdнанняна 1не

lРозрахунок7310190,I
lH;:

середня BapTicTb витрат на придбання одиницi
нематерiальних актитiв

Пояснення цодо причин розбirкностей мiж та досяrнутими результативними показниками

52,50,

43.00( 4з,00(

Економiя вuнuкла в зв'язку э muм, шо працiвнчкамч Депарmаменmу було аоmрuмано ачмоеU
вuкорuсmання eHepeo4ociB, а саме по закiнченню робочоzо ёня вUмuкалч мережевi фiльmрч
mемпераmурi повimря що перевчшуоало +25С mошо,

продукту



Jra.,o,,no |середня Bapтicтb витрат на придбання одиницi обладна""" |rис.l lTa предметlв довгострокового користування lгрн.
Розрахунок lз,5lq 0,066l 3,444|

8. lнвестицlиних

KacoBi видатки станом на
1 сiчня звiтного перiоду План звiтного перiоду Виконано за звiтний перiод Прогноэ видаткiв до кiнця реалiзацij

iнвестицiйного проекту

Код Найменування джерел надходхень кпкв

загальний
фонд

спецiальнл
фонд

Разом загальний
фонд

спецiальнl
фонд

Разом загал ьний
фонд

спецiальнt
фонд

Разом загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 КОД функцiОнальноi класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюд}кету вказуеться лише у випадку, коли бюддетна програма не подiляеться на пiдпрограми,
2 Зазначаються yci пiдпрограми та завдання, затвердженi паспортом бюджетноТ програми.
3 ПункГ 8 заповнюбться тiльки для затверджених у мiсцевому бюджетi видаткiв/надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв (програм).

$ 0, Дuо"rrоо,Qепарmаменmу о.В. MaMiHa
(iнiцiали та прiзвище)

Ю.В. Бойко
Начальнuк вiddiлу бухzалmерськоео облiку mа звimносmi -
еоловнuй бухzалmер

04633423
0000090з2

(iнiцiали та прiзвище)

05.02.2018 15:09:47
Виконахня бюмвтноj проФами эа показниками 0000090З2 siд 29.01.2018 1 1;5Зi56

rr
(nP")


