Ре3ультат аналiзу ефективностi бюджетно[ програми
станом на З1.12.20l8 року
1.2700000
(кпквк мБ)

кмдА
Департамент ехономiхи та iнвести цiй виконаRчоrо органу Киiвськоi Micbкoi
(найменування головного розпорядника)

2,2710000

Департамент економ iки та iнвестиц

(кпквк мБ)

з,271769з

(кпквк

мБ)

0490

(кгквкх1)

lt

Ui

Й

виконаRrого орвну Киiвськоi Micbкoi ради (кмдА)
(найменування вiдповiдального виконавця)

заходи, пов'яэанi з ёкономiчпою дiяльнiстlо
(найменування бюдхетно] програми)

4, KИbKicTb нарахованих балiв

Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноi проrрами

i
1

Кiлькiсть набраних балiв

2

Пiдпрограrа 1: lншiзаходи, пов'язанiз економ iчною дiяльнifiю
ЗавОання 1: Орlавiзацiл па провеdення захоdjg з лuпань зфнiuньо-ековфiчнФо спiвробimвUфпва,

12 3афання

2:

Пidmека

iнформацiаячх мЕйёрiалiв щаОо

окаюеч@о поmенаФу па

х
па2оmозка

iнв6.пчцjанuх

250 00

Завdання 3: lнформафПне супровоOхення MoHimopuHzy mа аналi3у соцiальна-еканомiчноlо розвumху м Ku.Ba, в
m.ч. в розрiзi раОонЬ, mа аанхu diяльноспj районнй в M,KreBi dержавнчх аdмiвЬmрацй
Завdанм 4: Розробка неза!Ёжвоао kомолёксно2о рiчнаёо звimу мiспа Кчева за оолереOнiа звiпнUi рiк
15 ЗаеOаgня 5: ЮрrOччна забфп*ння iнвфпlulонuх аофеорiв mа dozogapjB паПозоi учасmi
16 3авёвння 6: Забезпвення розраблення про2нознчх mа праерамнuх ёокуменmjв. пов'язанOх з соФально-

1з

18,i 05

225,0а
,6з з0
224 4а

економiчнuм роэвчmхом мьпа
3авПамя 7: СупрФiё окремчх проекmiв щоdа рФвопку Micma Кц.ва на лоспliiнiО оснфj
Завdання 8: Забезп*ння розрабхо mа вчсвiпаоння цill/парuфЬ у вidпавidнцх .ферах

2з0,1а
215,1а

18
19 ЗавОання

9: 3абезпё4ення рвраблення проекпk землеуспрою
3авОання 10: 3абезлыення прчOбавня облаOвання Фа лреёмеmiв аавеаспlроковоео

г

Заzальнчй рецльmаm оцiнкч лidпроzрамч
Загальний результат оцiнхи програми

корчспування

1

х

250,0а

l

25,00
218,6а

,9456

,9&56

5, Поглиблений аналiз лричин низькоl ефектизносгi
Назва завдання бюд(етноi проФами

Пояснення щодо причин н изькоi ёфёктивностi, визначення факrорiв ч€рез
якi нё досяrнуто ]апланованих р€.ультатiв

НевикористаNня у повному обсязiзаплаiованих бюФrcтних коштiв dов'язно зll1,
Зменщенням зартФтi розрахt}ку одNоrо показника.Т2. В дпма поiребэ в аналiзi
показвикiвдля пiдrоlовки MiнicrcpcTвy ре,iовальноrо розвитку, будtввицтва тахитловФ
rомунФьFоlо rФподар.тва v,Фа:rй аралтиччоl заlr'.\и про ФHoBHiтеFденцi" Jмiby
ева у 20'6-20' 7 ooBal, я\ ъсtосовуо!ься дп, розра,уts,у
Пцпрограма 1: Завданвя З: lн.фрмацiйнё супроводяевня монirоринrу rа
конкурэнтослромоlкностi
р€riону вiдповiдяо до посйноsи Кабiнету MiHicTpiB
Jkмiзу соJлоно4rоноv чFо,о polвylry м,\/сва в т,ч в ро]р,1, paloF,B, та iвдексу
У.оаjну вiд 20,'2 2017 М 1029 iдеFl пу'аrня удо(копалеrня Uистеии MoHiropyiry la
ouFlr' д,ялоtsос,l районF,{ в м,{и€в дер@вних адv,FlсlраL;
оцiнм рэзулыативностi реалiзацil державвоi реriональноi полjтиkи) (зазначена робота
вdGена до Змiч та доповFеiL д0 Тчма.уч]оlо перепiк} науФвояфl цiих la доФдFо.
конФрукторських робiт, цо виконуютюя KoMyHMbHoi науково-дофИноi усrавози
9Нау\ово_дослдний lFс-и,/r соц,апьFо+хоном,чноrо po]Bnl(y Miclao за pary]or roJllB

Фомеry

пипDоrDама 1: Завдання 5: юФ!дичне йбезп4ення iнвФflцйних

доrcюрiв

та договорiв пайовоi участi

ПИпрограма

1:

3авданхя 9: 3абезпgення розроблёння прФкriз

ва 2018 piK, прийнятих у KBiTHi2018 poкy)lJ

IHeMoMiBo ,Фно спро,]оlуваl, Dозм,р судофrc збо0/ у зв'яз*у з залехнlсlю вlд суци
|забоDrоФнф-i, Про<ура-уфю Y 201 8 роц подаiо деr.лыа поювних Фв лро стqrнеts,
|забор.обэнос1 до FаiальJуr борлrиlв за доrоворами пайовоl лdстiв,]тор€са\
|ДеrаDlамен,у, цо. rJслiд?ом e}oioмii lошt в за вхазанr'м нагрямкоv,-аlо{зFачrа
Ikiльхiстьспрае п€рейшла на 20l9 pix,

llпчдльпfiк вiдцi'jIч буII a.Ill,eptbKol'o (Jблiку тд
_

rолOsнltй бухr5лтер

я

За iн(фрмац.о подаяою КП "Киiвськ€ iнфстиц йне аrенство', доrcвiр на надаяня поФуr
з розробпеяня лроепiв эемлеустрою уgадений 17,05,2018 р. з.еремохцем аукцiоiу за
процедурою вИvитих ropliв вiдповiднодо 3акону Украiни (Про публiчнiззкупiвлi,,,
ЗПдно умов до.офру оплата пФлу. виконавця може бути зд йсвеяа пlсля розроблевня
проепiв Фмлеусrрою, реоqрацii земельяих дiляяок на пhставi розробленоФ прфкry
*моуffрою вдер*авrому ]емегýноvу rадастрiта впесенrя вдомФlей про грое[l
з€млеустроlо
до мiсь{оrо земельноlо кэдастрt До З1,12.2018 р, послу.а не яадава в
повномуффзi, Наявнiсть об'.пиввих обставин, а саме зивиrвення необхднФтi
rориryванья мех la плоц, од4€l ]емелDhо) дшяFш спричиtsили JбльшеhFя cIpoi/
надань, послугп эа доrовороv В/{о а9Фм Pe.cтpal я ]емепьtsи, дiля{оl в Дер/€вrому
reмельному (адастрi до з 1 .12.2аl в
Ие щiйснена.

н.о. NIельпик

Лпректор

]BiTIIocTi

м, Ки€ва,

to.B. Боiiко

