
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26 08,2014 Nq 8зб

3BiT

про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету станом на 31,12.2018 року

1. 2700000 Депзртамент економ ки та iнвестицi й виконавчого оргаву Киiвськоi MicbKoi ради {КММ)
(кпквк мБ)

2.2710000 Департамент економ]ки та iнвестицiй виконавчого органу КиiвськоI M]cbкoi ради (кмдА)
( найменування вiдповИального виконавця)

3 0490 lншiзаходи пов'язан з економiчною дяльнiстю
(кпквк мБ)

4.8идатки та надання

(кФквкх1)

iB за бюдхетною проФамоlо за звiтний п

(найменування бюФкетвоi програми)

(тис-rрн)

3атверджено паспортом бюджетноi програми

1 2 з 5 6 7 8 9

35 569,989 з54,800 з5 924,789 з2 369,829 326,996 32 696,825 з 200,160 27.аа4 _3 227,964

5.Обсяги фiнансуваsня бюджетноi iод

Поясненяя щодо причин вiдхиленнякФквк Пlдпрограма/завдання
бюджетноl програми (2)

зайърджено паслортом бюджетноj програми на
звiтний перiод

Kacoвi видатки (наданi кредити) за
звiтний перiод

фонд
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 1з

,l4

271769з 0490
lншi заходи, пов'язанi з
економiчною дiяльнiстю

з5 569,989 354,Е00 з5 924,7Е9 32 з69,829 32б.996 з2 696.825 _з 200,160 _27,804 -з 227,964

1 271769з 0490

Органiзацiя та лроводення заходiв з
питань зовнiшньо-економiчноrо
спiвробiтництва, пiдготовка

4 ззб 200 4 з36,200 4 295,600 4 295,600 40,6о0 40,600
Економ]я KoLrrTiB за розультатами пров€д€ння
процедур закупiволь

?
Пiдготовка iнформацiйних матерiалiв
щодо економiчного пот9нцiалу та
lнвестицiйних мохливостей Ки.ва

1190,500 1190,5о0 ] ,] 76 400 1 176 400 _14,100 Економiя KoLJTiB за результатами проведення
процедур закупiвепь

3 2f 1fбgз

lнформацiйне супроводження
монiторинry та аналiзу
соцiально-економiчного розвитху
м,Киеsа, в т,ч. в розрiзiрайонiв, та
оц]нки дiяльностi районних в м,Киезi
державних адмiнiстрацiй

40,000 40,000 22,975 22.975 ,l7.025 -,l7,о25

Невикористання у flовному обсязi запланованих
бюдхвтних коштiв пов'язано з:

1,3меншенням вартост розрахунку одного

2,Вiдпала потреба в аналiзi irоказникiв для
пiдготовки MiHicTepcTBy рогiонального розвитку,
будiвництва та житлово-комунальноrо
гослодарства Украiни аналiтично-l записки про

HoBHi тендеsцi-l змiни значень показникiв Micтa
Киева у 2016-2017 роках, якi застосовуються для
розрахуtsку lндексу (онкурентоспромо^dост

р€гiону вiдпобiдно до постанови Кабiнеry
Mitslcтplв Украiни в.а 20.12.2017 No 1029 qДеяii
питання удосконалення системи монiторинry та
оцiнки реJулыативнос,l реал,зацli державноl
реriональноi полiтики) (зазначена робота
включена до Змiн та доповнень до Тематичного
перел ку науково_дослiдних
дослИно-конструкторських робiт, що
в/<онуюlь'я коvvнапьiо' наувово-досп,дноi

установи (Науково-дослiдний iнститут
соц ально,економ чною розвитку MlcTaD за
paryнoK loJ-lв 6€длегу м ки.ва, ra 2018 pi(,

K€iTH 2018

(кпквк мБ)

271769з

кпквк

27,17693 0490 14,100

0490



271f693 0490
Розробrа незалехноrо комплексного
рiчноrо звiту Micтa Кисва за
попер€днiй звiтний pik

3 895,000 з 895 000 3 895,000 3 895 000

0490
Юридичнб забезпечення
iнв€стицiйних договорiв та договорiв э 000,000 1 071,946 _1 928,054 ,1 928,054

НемохФиво точно спрогнозувати розмlр судового
збору у зв'язку з залехнiст)о вИ суми
заборгованосIl, Прокуратурою у 2018 роцl
подано декiлька позовних заяв про стягнення
заборговавостi до найбiльших боржникiв за

и пайовоi участi
ртаменту, що € наслiдком eкoнoмii коштiв за

вказаним напрямком, ТакФl{ значна кiлькiсть
на 2019 piK,

6 271769з 0490

Забезпечення розроблення
прогнозних та програмн их документiв,
пов'язаних з соцiально-економiчним

20 з04,390 20 364,з90 2о 244 249 2а 244,249 -120,141 -,12о,141
Економiя KoLrJTiB за результатами проведвння
процедур заlryлiвель

7 0490
Супровiд окремих проекriв щодо
розвитку Micтa Киева на лостiЙнiЙ 1 646,900 1646,900 1566.759 1 566 759 _80,141 Економiя коштiв за результатами проведення

процедур закупiвель

271769з 0490
Забезпечення розробки та
висвirлення цirтарифiв у вИповiдних 97,000 97,000 96 900 96.900 -0,100 _0,100 Економiя KoLrJTiB за р€зультатами пров€дення

процедур закупiвель

271769з 0490 За6€зпsчgння розроблэння проокriв 999,999

За iнформацi€ю пiдвrдомчоi установи КП

"Киiвське iнвестицiйне агенство', договiр на
надJrня послуl l розроблення -poefliB
землеустрою укладений 17,05,20'18 р, з
перемохцем аукц]ону за проll€дуроlо вiдкритих
Iоргis вiдповiдно до Закону Ухраiни (Про
публiчнi закупiвлi,. Зпдно умов договору оплата
послуг виконавця мох€ бути здiйснона пiсля

розроблвння проекпв з€млеусIрою. рsсйрацii
з9мельних дiлянок на пiдстаsi розробл€ноlо
проекгу землgустрою в Дбржавному збм€льному
кадастрi та внесення вiдомоствй про про€кт
з€млеустрою до мiського з€мельного хадасrру,

З'1.12-2018 р. послуга н9 надана в повному
обсязi, наявяiсть о6'епивних обстазин, а сам9
вини{нвння необхiдностi кориryвання мех та
площi однi.i земельноi дiлянки, спричинили
збльU]ення строку надання послуrи за

доrовором, Виконавц9м реестрацiя земельних

длянок s Двржавному зем€льному кадастрi до
1,Т2.2018р нё здiйснена,

27176sз 0490
Забезпечення придбання обладнання
та предметiв довгострокового з54,800 354,800 з26,996 з26,996 _27,804 -Tr,а04

Пiд час складання плану зихористання
бюФкетвих KoLrJTlB на 2018piк, була заплановаяа
вiдповiдна сума коштlв на товари та послуги алб
лlсля проведвнrя проl]едури вlдкритих Iopгiв,

на товари були заключеннi на Msнluy
вiдповiдно запланованоi

35 569,989 з5z1,800 з5 924,789 з2 з69,829 з26,996 з2 696,825 _з 200,r60 -?7,ао4 -3 227,964

6,в гiональних цlльових п ми, за звlтнии перlод: тис.грн)

Пояснення щодо причин вiдхилення
регiональноi цiльовоi програми та лiдпрограми

Затвеодхено паслортом бю&{етноi
проrрами на звiтний перiод

Kacoвi видатки (наданi кредити) за
звiтниЙ перiод

1 2 з 6 7 8 9 10

7,Результативнi показники бюдхетноi програми та аналiз ix виконання за зв тний перiод

5 2717693 3 000,о00 1 071,946

271769з
_80,141

8

999,999

]0

11



кпквк Дхерело iнформацiI
Затsерджено паýпортом
бюджетноi програми на

звiтний лерiод

виконано за звiтний

видатхи/наданi кредити)
,1 2 з 5 6 7 Е

1 rанiзацiя та проведення заходiв з питань зовнiшньо-економi чного спaвро бiтництва, пiдготовка матерiалiв

1 2l17693
витрати на органiзац]ю та проведення заходiв з питань
зовнiUJньоекономiчного спiвробiтництва

4зз6.?00 4295,600 _40.6о0

Пояснsння щодо п остёй Miж затвердl(eнини та досяrнутими результативними похазниками
Ехономiя вiабулась за розульmапамч

1 271769з
кiлькiсть мiжнародних та локальних виставково-ярмаркових
заход]в у яких взято участь

],000 2.000 ,l,000

Пояснення щодо п iжностей Mix затве я ре]ультативними похазниками
Но проваdення прамоцiiноео захоdу щаёа эалучення аонорсько] dопомоzч у зв'язку 3 не эаmверженням мепоаuкu mа пехнiчнuх Buvoz dо мкупiвлi

ефективностi

1 271769з
середнiвитрати на участь в l виставково-презентацiйному l445.400 2l47,800 702.400

Поясноння цодо причин iжностей Miж затве
П!пома Baza варmосmi провеdенuх mа оплачончх 2 захоdiв бiлыJе нiж варпiсmь З-ёо захоOу якча не провоOенчd

1 211769з ./. l06,6OiJ l0з,400 ,_].200темли зростання експорту м. Ки€ва порiвняно з попереднiм

Пояснёння щодо причин розбiх(ностей мЬ{ затве
вВсуmнiсmь офцiйнча dанUх за 4 кварmал, aa{i опрuлюанююmься в березнi, mepиiY ааноео заimу люmli

Пiдготовка iнформацiйних матерiалiв щодо економiчноlо потенцiалу та iнвестицiйних можливостеЙ Кисва
за ат

] 271769з

Витрати на пiдlотовку iнформацiйяих матерiалiв, оновлsння
та супровц бази даних в€6 порlалlв Ia iнLчих заtодiв,
спрямованих на пiдвищення рsйтингiв та iмiдху Micтa Киева
на мЬ{народнiй apeнi

l I90,500 t l76.400 _ l4,l{J0

Поясн€ння щодо пFичин розбiжност€й мiж затвёрд(еними та дося
Економiя коumiв за резульmаmамU правеОення процеаур заlцпiвель
продуrry

1 27176sз кiльк сть первинних оголошень про iввестицiйнi конкурси вн}трiшнiй облiк 40,000 25.000 _l5.000

ё Hux iнвасmчцi йн u м оzолоLц ен няму!у!
2 271769з К]лькiсть нвестицiйних веб- 1.00{J t.000

з 271769з
хiлькlсть розробок з яалрямкiв покращёння iмiджу та

внrfрiшнiй облiк
1.000

2717в9э
Кiлькiсть покрацgних лозицiй Micтa Киева у мiхнародних 2,000 2,000

5 271769з кiлькiсть пiдготовлено-l iнформацiйноi лродукцi'l sнуrрiшнiй облiк 4l l0.000 ,1000,000 -l l0,000

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та дося

Пояснення щодо п бiжностей Mix затвердженими та досягнутими
Нв провеёення эакупjвлi на 110 оd. проdукцi

6 27,1769з
Кiлькiсть виrотовл€них промо-роликiв про iнвестицiйкi
мо)lиивостi Micтa киева

1.000 1.000

ефегrивностi

1 271769з
середнiвитрати на розмiщення 1 оголочrення про 2.57з з.628 1.055

2 271769з
Середнi витрати на сулровiд та оновлення iнаестицiйного
ве6-порталу

lз9,000 l]9.000

Олублiкованi о2олоuення па фэкmччно провеОанчх iнвесmчцiанчм каякурсам mафакпlччнlй варпосml

з 271769з
Середнiвитрати нэ одну розробку з напрямкiв покращення
iмiджу тэ репутацii Micтa

l95.0()i)

27,17в9з
Середнiвитрати на покращення позицiй мlсrа Киева у
м кнародних рейтингах

l50.000 l50,000

Поясхсння щодо причин розбiх(ностой Mix( затвердрl(еними та дося

N9з/п

1,000

195.0l)0



271769з
середн] витрати на виробни цтво /лiдготовку 1 од
iЕформацiйних маторiалiв грн,

0,009 0.09_1 0.084

iжност€й мr( rатвбрдr(eнпми та д

Сер€днi витрати на виготовлення одноrо промо-ролику про
iнвестицiйнi мохливостi Micтa Ки€ва

79.500 79,500
б 27,1769з

,1 27]76sз
темпи зростання iнв€стицiй в основний кап тал в м, Киевi
порiвняно з попереднiм роком

lз5.200 28.600

Пояснення щодо причин розбiжностей иЬl( 3arвe ми тадосяrнугими рёзультативними показниками

aжностей мЬ* затверджёними та льтативними показниками

Поясн€ння щодо п iжностёй Mix затвердх€ними та досягнrгими

dанUх за 4 хварmал, dанi опрuлюанююmься в поdання dаноеа звirпу люmчi

з
lнформацiйне супроводження монiторинry та аналi3у соцiально"економiчного розвитку м.Киева, в т.ч. в розрiзi районiв, та оцiнки

дiяльностi районних в м.Кисвi державних адмiнiстрацiй
затрат

22.915 ,l7.025,10.0()()
грн,1 271769з витрати на лiдготовку iнформацiйних матерiалiв

НевчкорUспання у повному обсяi запланованuх бюОх@mнчх коUJmiв пав'язано з:
1.3мвнчgнням варmосmi розрахунку оdноzо показнчка,

с а ц] а л ьн о- е ко но м i ч н о 2 а чаняmuх у KBinHi 2018 року)коч,!miв бюdжеmу м- Ku.Ba, на 201 8

п

l60.000 l60.000
ввутрiшнiй облiк1 2flT693

кiлькiсть пйготовлених iнформац но€налiтичних
матерiалi3, довИок, звiтiв пропозицiй

_27,000430.000 40з.000внутрit!нiй облiк2/11693 кiлькiсть розрахункових та проаналiзоватих показникiв

хumлово-комунально2о
201 6-20 7 ко н х wв нm ос п ро м о ж н ос m iу

2а 2012 7 а29 резульmаmuвносmlу

м- Кчсва, на 2018 pi{, лрчйняmчхсацiально-ехономiчно2о розвчпку мiсmа, за

ефекrивностi
0,0]6 -0.026середнi битрати на пiдготозху одноrо

цlино-аналlтичного матерlалу, довlдок, звl1 2rlf69э

зменшення кjлькоспi замо4ленчх сrпаmuсmччнuх uKiB, бюлеmмв, еконамiчнчх dоповiOеа

0,042 _0.0280.070
271769з

Пояснэння щодо п ичин розбi)Gостёй м ( затв€рд{еними та дося

2
Пояснення цодо п остей мЬl( хатв€рм€ними та дося
Зменuення варmосmi

якостi

] 271769з
%затвердхбних програм, м€тодик до загальноl клькосгl l00.000 l00,000

4 Розробl(а незалежноrо комплёксноrо рiчного звiry Micтa Кисва за попереднiй 3вiтний piK

1 2717693
Витрати на розробку незалежного комплексного рiчного
звiry Micтa Ки€в' за попереднiй звiтний piK

з89s,000 з895.000

продукry
,1 271769з Кiлькiсть яеэало{них рiчних звiтiв 1.000 1.000

ефекrивностi

1 271769з Середнi витрати на пiдготовкY зв]ry
]895.000 з895,000

1 2717693
лiдготовлених оiчних звiтiв до загальностi к]лькостi 100.00L)

Юр идичне забезпечення iнвестицiЙних доrоворiв та доrоворiв паЙовоТ участi

l06.600

Кабiнаmу MiчicmpiB

0.062

l00,000



Пояснення щодо причин розбiхностей иh{ затве

Пояснення щодо причин розбiхностей иЬк затве

Пояснення щодо п iх(ностей мЬ{ затвердкенимя тз досягнутими

затрат

|Витрати на юридичне забезпечення iнвестицiйних договорlв
lTa договорlв паиовоl участ

_,]000,000 l071.946 -l928,054

Пояснення цодо причин розбi)кност€й Miж затверд{еними та
Нвмоклчво mочно спро?нозуqаmч po1Mip суdово2о эбору у зв'язку 3 залеfuiсmю вй сумч заборzованосrпL Прокурвmурою у 2о1 8 роцi поdано dекiлька позовнuх заяв про спя2нання заборzованосmi
dо наабiльшчх боржнчкiв за ао2оворам! паПавоi учасmi в iнmересах Двпаупаменmу, що с наслiаком еканомiкоumiв за вказанuм напрямком. Тахож значна кiлькiсmь спраа порвйала на 2О19 pi(-

продухry
1 271769з Кiлькiсть поданих позовних заяв 24,000 7.000 - l7,000

Пояснення цодо п остой мЬ( затвsрджоними та досяrнутпми р
Неможлчво mочна спроенозуваmч iлькiсmь боркнчкiв за oo?oBapaqu
ефективностi

1 2717693 Середнi витрати на одну судову справу
I25,000 l5].l]5 28.135

Номожлчво mочна спроzнозуваmu розмiр суdово?о збору у зв'язку з эалвхнiсmю ва cyvu 
'аборzованосmi

1 2717693
Кjльксть задоволених позовних заяв до заrально-l кiлькостi 57,200 ,l2,800

Деякiсправч переiuлч на 2019 pi(

6 забезпе че нн роз роблен н п рогнозних про гр н их до куMeHTl в, по в 3аних з соцlал ьно-екон о i ним розвитко iста
затрат

1 271769з
витрати на виконання розроблення прогнозних та
програ мних документiв

20]64,з90 20244,249 _l20,14l

пid час склаdкння плану вUкорчсmання бюdжвmнчх качJmiв на 201gpix, була запланована вidповidна сума кофmiв нв mоввр! mа послуzu ало лiсля провёdоння процеOурu ёопароzовuх закупiвель,
dа?аворU на mаварч mа послу2ч булu эаключвннiна мвнау суму BiOпoBidHo заплаNованоi
продуrry

] 2717в9з lшbKicтb доручэнь (завдань), якi планусться викснати 29.000 29.000

ефективностi

] 271769з
с€рвдня Bapтicтb витрат на виконання одного доручення
(завдан8я)

1о2,110 698,077

пiё час склаdкння плану вuкорчсmання бюdжеmнuх хачJmiв на 2018piK, була запланоаана ыdповidна сума коumlв на mоварч па лослу?u ала пiсля провеdвння процвdwu dопоро2овч х закуп jвель,

dо2оварч на mоварч mа послуzч булч эаключвннiна м€н|чу суму вiёповidно запланованоi'

1 2l17693
динамiка хiлькостi виконаних доручвнь (эавдань) в
порiвняннi з минулим рохом

l00,000 l00.000

7 Забезпечення розробки та висаiтлення цiн/тарифiв у вiдповiдних Gферах
затрат

1 271769з
Виrрати на розробку та висвiтлення цiн/тарифiв у
вiдповiдних сферах

97,000 96.9{J0 -0.100

Еканомiя за резульmаmамч провеdення закупiвель
продукry

1 2717693 кiлькiсть оrолошень про встановленняkориryвання тарифiв внуrрiUJнiй облiк 25.000 25.000

ефехтивностi

1 271769з
середнi витрати яа розмiщення l оrолоLj]ення про
всIановлення/кориryвання тарифiв

з,880 ],876 _0.00.1

ьтативними показниками

Лояснення цодо причин розбD(ностей мi,fi затве

Пояснення щодо п и результативними показниками
Публiкацiя оzолашень за факпUчно наявнuм! заmверdхGнuмч dок|iенmамч

1 2l1f69з l00.000 l00,000

8 Забезпечення розроблення проектiв землеустрою
затрат

1 271769з
Витрати на розроблення окремих проеm в землеустроlо
цодо вiдведення земельних дiлянох

999.999

,lrr,ru..

70,000

та

-4,l4з



россmрацiя замольнUх diлянох в Двркавнаму зgм€льнаму хаdасmрiао 31.12,2018 р- но зdiйснена,
продуrrу

1 2717693
Кiлькiсть розроблених проепiв землеустрою щодо
вiдведензя земел ьн их дiлянок

4.000 ,4.000

зомальнuх diлянак в посmiйне корчсmуФння-
ефекrивностi

] z7l7a93 Середнi витрати на розроблення одноrо про€кrу
249.999 _249,999

земельнlJх diляtlок в посmiiне хорчсmvвання,

1 271769з

Динамiка розроблеяих про€кriв землеустрою щодо
вйведення земельних дiлянох в порiвняннiз минулим l00.000 - l00.000

Поясх9ння цодо причин розбir(ностей мiж затвердl{енимя та до

Пояснёння цодо прrчин розбiхност9й мЬ( затвердженими та дося

Пояснення цодо п

льтативниии по(азниками

Пояснэння цодо прпчин розбiхностей мiж затвердх(еними та дося.нутими результативними показниками

земельнчх аiлянок в посmiйно корчсmwання,

9 Супровiд окремих проектiв шодо розвитку Micтa Киева на постiйнiй ocнoBi
затрат

] 271769з
витрати на супровц окремих проекпв щодо розвитку MicTa
кисва на постiйнiй ocнoвi кмм

l646.900 ]566.759 _80.I1l

dоaоворu на паварч булч закллrченнi на мончу суму вidпована запланованоI
продукrу

1 271769з
кiлькiсть про€fiiв, доручонь (завдань), як плануеться

2,000

ефекrивностi

] 2f 1f693
сsрвднl витрати на виконання одного лро€кry, доруч9ння
(завдання) S23.450 78з,]76 -40.074

Пояснення щодо п збiжностей мiж затв

dоеоворU на поварu булч заключенвiна меншу суму вidпавiOно запланооаноl
продукry

21,17в9з кiлькiсть одиниць придбавого обладнання 22,000 21.000 _1,000

Пояснэння щодо причив розбiжностей Mir( затве
Внесення змiн Оо розрахункуу попребi прчdбання комп'юmерноi пexчiKu на 2017pix
ефекrивностi

1 271769з середнi витрати на придбанняодиницi обладнання грн,
l6.127 l5,57l _0.556

dоzоворч на поварU булч заключеннi на меншу суму вidповйно заллановансi
якостl

] ?7,|f69з
динамiка кiльхостj вихонаних про€ктiв, доручsнь (завдань) в
порiвняннi з минулим роком

l00,000 l00,{J00

10 Забезпечення придбання обладнання та предметiв довгостроковоrо корисryвання
затрат

з26,996 ,27.804
1 2717693 витрати на оновлення матер]ально_техн чвоj бази кlидА ]54,800

Пояснення lлодо п
економiя кочmiв пiсля провеdення пр

2.000

1



]00,000l00.000
271769з р вень забезпеченостi1

8,Дхерела iББiiйГидаткiв ф кlнця реалiзацii
iнвестицiйного проекry

Найменуванпя джерел надходхень кпкв

KacoBi видатхЙ станом на
1с]чня звiтноrо п€рiоду

План звiтноrо перiоду виконано за звiтgий п€оiод

фонд фонд
й фонд

1 2 з 6 8 9 10 11 12 14 15

iКод функцiональноl маaифiкацii видаткiв та кредиryвання бюдхеry вказуеться лише у випадку, коли бюджетна програма не подiлясться на пiдпрограми

2Зазначаlоться yci пiдпрофами та завдання затверджвнi паспортом бюджетноi програми,

3Пунrт 8 заповнюеrься тiльки для затверд,чених у мiсцевому бюдхетi

ДUрекmор

Начальнuк вiddiлу бух?алmерськоzо облiку па звimноami ,

zоловнча бух2алmер

а поiаrхи€ми 000010117.iдз0,01,2019 ]7:46:з!

iа реалiзацiю iнвестицiй (проlрам),

н.о, мельнчк
(iнiцiали та прiзвице)

ю.В. Бойко
(]нiцiали та прiзвище)

-z


