
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв Украjни
26.08,2014 Nc 8зб

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджеry станом на 31.12.2018 року

1,2700000 Департамент ехономiки та iнвестицiй виконавчого орrану Ки]вськоI Micbкoi ради (КММ)

Делартамент ехономiки та iнвестицi й виконавчого органу КиIвськоl MicbKoi ради (КММ)

3,

(кпквк мБ)

2710160

(найменування виповiдального виконавця)

Керiвництво iулравлiння у сферi eKoHoMifi та iнвестицiй у Micтi Кивi0111
(кпквк мБ) (кФквкх1)

4. Видатки та надання (рбдитiв за бюмбтноо проrрамою за звiтний перiод

(найменуванNя бюд)i(gтноi програми)

ВйхиilенняЗатверджено паспортом бюджетно'l програми

95 6 81 2 з
_89,197 -] 8з3,з99з5 4з1,300 656,000 36 087,з00 зз 687,098 566,80з з4 25з 901 -1744,2а2

5,обсяги

кпквк кФквк Пiдлрограма/завдання
бюдквтноi програми (2)

Затверд€яо паспортом бюдхетноi лроrрами на
звiтний перiод

Касовiвидатки (наданi кредити ) за
звiтний п€рiод Пояснэння щодо причин вiдiилення

1 2 з 5 6 7 8 9 10 ,11 12 1з 14

2710160 0111
Керiвництво iуправлiння у сферi
економiки та iнвбстицiй у Micтi
ки€вi

35 431,300 656,000 зб 087.з00 33 667,09Е 566,80з 34 253,90l -1744,2о2 -Е9,197 _1 8з3,з99

2710160 0111

Здiйснення виконавчим органом
Киiвсьхоi MicbKoi ради наданих
законодавством поввоважезь у сферi
економ ки та iнвёстицiй у Micтi Ки€вi

з5 081,з00 35 081,з00 зз 5зб 073 33 5з6,07з -1545,227 -1545,22f Економiя KoUJTiэ за реэультатами провsдsння
проq€дур закулiвsль

2 27]0160 0111
Забезп9чэння збsрбхення

з50,000 з50,000 151,025 15],025 -198,975 ,198,975

З Jехнiчних питань на укладений договори на
постачання €лектровн€ргii та водопостачання по
орендованому примiщенню на вул,Хрещатик,12,
оплата теплопостачання в сiчнi 20'18 року за
грудg.rь 2018 у зв'яз<у з вlдсутнiсrю показtsикlв

з 2710160

Забвзпеч9ння пров€дення
капiтального ремонту та придбаняя
обладнання iпредметiв
довгосгрокового корисryвання
(придбання основного капiталу)

656,000 656,000 566,803 566,80з _89,197 -89.197
нs вiдбулася процедура закупiвлi на придбання 1

одини!]i обладнання, економiя за результатами
проведених закупiвель

з5 4з1,300 656,000 36 087,300 зз 687,098 566,803 з4 25з,901 -1744,2о2 _89,197 -1 83з,з99

iзi п (тис.

6 гlональних ц]льових п ються в м€жах бюметноi п и, за звiтний перiод (тис,

назва
регiональноi цiльовоi програми та пiдпрограми

Затвердж€но паспортом бюджетноi
програми на звrтний перiод

касовъйiiкй (наданi кредити) за
звiтний перiод

] 2 з 5 6 8 9 10 ]1

(кпквк мБ)

2.2710000

1

0111

Пояснення щодо причин в дхилення



льтативнi показники бюд){етноi програми та аналiз]i виконання за звiтниЙ пе

Джерело iнформацii
Затвердхено паспортом
бюджетноi програми на

ззiтний перiод

виконано за звiтний

видатки/наданi кредити)

1 2 з 5 {j 8

Здiйснення виконавчим орrаном Киiвськоi MiGbKoi ради наданих законодавством повноважень у с
кисвi

iекономiки та iнвестицiй у Micтi

з
1 2710160 кiлькiсть штатних одиниць ll9.000 ll9,000

продукту
1 2710160 кiлькiсть отриманих листiв, звернень, заяв, скарг 2l500,000 2lбI0,000 l l0,000

2 27т 0] 60 кlлькlсть приинятих нормативно-правових акгlв 51.000 6],000 l2.000

ефективностi

1 2710160
кiлькiсть виlФнаних листiв, звернень, заяв, скарг на одного l80.672 l8],596 0.924

2 2710160
кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aKTiз на одяоrо 2.040 2.520 0.480

з 27,10160 витрати на утримання однi€i UJтатноiодиницi грн,
291,142 28.].085 _l4,657

ними та досяrнутими
Економiя коаmiв за

Забезпечення збереження енергоресурсiв.
затрат

1 2710160
обсяг видаткiв на оплаry sноргоносiiв та комунальних
послуг всього, з них на оплаry]

]50.000 l5l,024 _l98.976

Поясн€ння lцодо п ними та досягнутими
з пвхнiчнuх пumань нв уклаdончй ао2оеорч на посmачання олаюпроёнор2ii mа воаопосmачання по ор€наованому прUмiщонню на вул.Хрощаm!к,12, оплапа mёплапасmачання в сiчнi2018 року за

zpydeчb 2018 у зв'язllf з вlасупнiсп!а показнчiв лiчUльнUкiв

2 l;","""","""*2710160 грн,
255,000 8].605 _l7з,з95

Пояснення щодо п ичин розбi)ftостей мiж зат
2018 з вidсуmнiсmю показнчкiв лiчUльнUкiвоплаmа mоплопосmачання в сiчнi 2о18

-1.2912.з0]4.600
3 2710160

з mехнiчнчх пOmань не на воёопасmачання по арвнdованii ,,12

_2з,28567,1l5
2710160 Електроенерпi

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж зат

Пояснення щодо причин розбiжвостей мiж затвердженими та до

ми реryльтативними локазниками

на пdrmачання елекmроенерzll по ,l2з mехнiчнчх пumань не
l028.500l028.500звiтнiсть2710160

l0211.500 l028,500звiтнiсть2710160
продукry

_0.0490.0860.1]5
2710160

Поясн€ння цодо причин розбiжностей мiж затверд{оними та дося
2о18 зв"язку з вЁсуmнiсmю rюказнUкiв лiчuльнчкiвоплаmа mеплапасmачання в сiчнi 2о18

_0,16]0,1]80,]0l
2 2710160

Пояснення щодо п
на воёопосmачання па оренаованiй буаiвлi Хрещаmuк,123 mехнiчнuх пчmань не

29,lil]0тис квт 12.100
3 2710160 Еле

Пояснення щодо причин розбiжностей Mix{ затве 9ми та досягнутими результативними показниками
з mехнiчнчх пumань не на посmачання елекmроенерёll по

кпквк

1

90.400

6

1

I-*



_0.0470.1зl 0.084

27101601

н

Пояснення щодо л
Оплаmа mеплопасmачання в сiчнi20'l8 року за 2о18 показнчiв лiччльнчкiв

2 2710160

ryбм
().29i 0.1]4 _0.159

Поясаэння цодо п iх(ностей Mix затвердженими та досяrнутими льтативними показниками
З mехнiчнчх пumань не уклаdенча dо'овiр на воdапосmачання по ope\OoBaqia буdiвлi Хрвщаmчк,l2

з 2710160 Елекроенергii

кВт rод

29.052 _l ].88]

рaзультатиЕниии показниками

Пояснэfiня цодо причин розбiжностей мiж ьтативними показниками
Э mехнiчнчх пumань не уклаdончi doeoBip на посmачання елекmроёнёрzi по оренdованiа буdiвлi Хрещаmuк,1 2

] 2710160 0.500 ]6.,]00 ]5,800

збi)l(ноGтей мiхзатвердх€ниии тадосяrнутими результативниии показниками
У зв"язку з неоплапою за mвплопосmачання о Zруdнi 2018 року за споluвsння mепла, у зв"язку э вiёсmуmнiсmю показнUкiв лiчuльнuка у балансоупрuмувача КП "КчlФкчmласпёцвксплуаmацiя\ в

зв'|язку з чuм переносення оплаmч на сiчёнь 2019 року

2 2710,160

Обсяг рiчноi eKoHoMii бюрк€тн их KotlJTiB,oтpиMaHoi вiд
проведsння заходiв, що привомтьдо 36арах(ання та
aKoHoMii енвргорвсурс]в(води,тбпла,€лепроенбргii тощо )

1.275 l73.з94 l72.t l9

збiжност.й MD( затв р.зультативниriи показнпкаии

Пояснення щодо п

У зв"язху з неоплаmою за mоплопоапачання в zpyaчi 201 8 року за спох<чвання mепла, у зв"язку э в|dсmуmнiсmю показнuкiа лiчuльн!ка у балансоуmрUмувача КП "КUlажчrплоспецексплуаmацiя", в

эв"яэку э чuм первносоння оппаrпч za сiчень 2019 року

з
забезпечення проведення капiтальноrо ремонry та придбання обладнання i предметiв довrострокового корисryвання (пРидбання
основноrо капiталу)

затрат

27] 0] 60
BapTicтb придбання обладнання та пр€дметiв
довгостроковоrо користування

656.000 566.802 -89.198

нв вidбулася закупiвля через cucmevy проззоро

проду(ry

1 2710160
кiлькiсть лридбаного обладнання та предмвтiв
довгострокового корисryвання

з4.000 зз.000 _ 1 ,000

Пояснення щодо п

не вiO6улася закупiвля через сUспему проээоро

ефекгивtlостi

1 2710160
середня BapTicTb витрат на придбання одиницi обладнання
та предметiв до вгострокового корисryвавня

l9.294 11,116 _2. L l8

ностёй Miж затвердхеними та

пояснання цодо п стеЙ м ir( затаерджени ми та досягнrrими
вiабулася закупIвля череэ счсmем

(тис.

Виконапо за звiтний перiод
Грогноз видйкiЬ Ьо кlнця реэлiзацli

iнвестицiйного проекгу
Касов] видатки ставом на

1с чня звiтного перiоду
План звiтноrо перiоду

Найменування джерел надходх(ень кпкв

1510 11 12 ]з 14з 5 l] 8 91

8,Дже iнвестицiйних проекгiв у розрiзi пiдпро

2

40,9зз

1



10

пIIпIЕ __п п__
1 Код фун(цrональноi класифiхацii видаткiв та кредитування бюдж€ry в€зуоться лиt!е у випадку, коли брметна проrрама не подiлясться на пiдпроrрами,

2 Зазначаються усiпiдпрограми та завдання| затверд(енi паспортом бюддетноi програми,
З Пункт8 заловнюсться тiльки для затвеи)i€них у Micqeвoмy

Наiльнuк вiООiлу бухzалmерськоzо облiку mа звimносmi -
еоловнцЙ бухzалmер

0],02,2019l1збл
ву*а*d бодх.фi проФаяи эа маlнивчи 0о0о1011б .й зО,01,2019 17],и 3€

(pедитiв на р€алiзацiю

,//

(iнiцiали та прiзвиц€)

ю.В. Боако

Р*о
0нiцiали та прiзвице)


