
Додатоl(
до Методичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефекгивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивностl БюджЕтноi прогрАми
за 2019 piK

1 Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Ки'iвськоj MicbKoi ради (КМДА)
(ктпквк мБ)

2710000

(найменування rоловяоlо розпорядника)

2 Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi Micb коТ ради (КМДА}
(ктпквкмБ)

2717693

(наймеяування вцповhальноrо виконавця)

lнщi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю0490
ктпквк п/lБ) (кФквк)

4. Мета бюметноТ програми;

5.1 "Вuконання бюdжепноi проерамч за напрямамч вчхорчсmання бюdжеmнчх KolamiB"

(найменуванвя бюдяетноi прорами)

Пlдвищення ефективностl управлiння соцiально-економiчними перетвореннями в MlcTi, створення сприятливого iнвестицiйного
середовища та залучення коштiв до мiського бюджеry, забезпечення збалансованого економiчного iсоцiального розвитку м, Кисва,
пiдвищення авторитеry столицi

план з урахуванням змlн виконано ВiдхиленняNs
показники заrальний фонд

спецiальний
фонд

Разом заrальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом заrальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом

29 570 185,00 90 700,00 29 660 885,00 28 820 з46,50Видатки (наданi кредхти) 86 035,00 ,4 665,00 _754 50з,50

9о 700,00 29 660 885,00 28 820 з46,50
l uJi захоdч, пов'язанi з економiчною

86 0з5,00 28 906 з81,50 -1 665,00 -754 50з,50

4 244 000,00 4 244 000,00 4 09з 470,87 4 09з 470 871 1,1

Органiзацiя та проведення заходiв з питань
зовнiшньо-економiчного спiвробiтниllтва,
пiдготовка матер]алiв _150 529,13 -150 529.1з

форматi робочих зустрiчей та круглоrо столувiдпала потреба у проведеннi деяких заходiв

Пiдготовка iнформацiйних матерiалiа цодо
економiчного потенцiалу та iявесгицiйних
можливостей киева 839 895,00 839 895.00 453 895,00 453 895,001 1-2 з86 000 00 з86 000,00

зустрiчей та хруглого столу

1,1. з

3абезпечення розроблення прогнозних та
програмнихдокументiв, пов'язаних зсоцiально-
економiчним розвитком мiсга 2з 756 140 000 23 756 140,000 23 756 140,о00 2з 756 140 000

7з0 150,00
Супровiд окремих проектiв щодо розвитку мlста
киова на постiйнiй ocнoвi _21 з з09,37

769з

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi проrрами за критерiями:

,1-14-

1.

г
1,1.

ll
29 570 185,00 -749 838,50

| 28 9об з81,5о -749 838,50



Е(ономiя KoU,.r]B за результатами проведених закупiвель

1 1,5
Забезпечення придбання обладнання та
предметiв довгострокового користування 90 700.00 90 700 00 86 0з5,00 86 0з5 00 4 665,00 _4 665 00

Економiя коштiв за результатами проведених закулiвель

5-2 "Вuконання бюdх<еmноi проерамч за ёrGреламч наdхоdжень спецiальноео фонdу":

5.3 "Вчконання резульmаmчвнUх показнчкiв бюdжеmноi' проzрамч за напрямамч вчкорчсmання бюOжеmнuх хо/.цmiв":

м
з/п гlоказники План з урахуванням змiн Вихонано Вiдхилення

1 Залишок на початок року х х
вт. ч

1.1 власних надходжень х х
lнших надходжень х х

2 Надходження
вт. ч

2.1 власнl надходя@ння
2.2 надходження пози(
2.з повернення кредитiв

lнш| надходження

3 Залишок на кiнець року
вт,ч

3,1 власних надходжень
3.2 lнших надходжень

Затверджено паспортом бюджетноi проrрами виконано ВiдхиленняN9

з/п показники
загальний фонд

спецiальний
фонд

заaальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом загальний
фонд

спецiальний
фонд

Разом

1 Ор2анiзацiя mа провеёення захоOiв з пчmань зовнiшньо-економiчноео слiвробimнчцrпва, пid?оrповка маrперiалiв
затрат

1

витрати на органiзацiю та проведення заход,в з
питань зовнiшньоекономiчного спiвробiтницrва,
грн, 4 244 000 00 4 244 00о 00 4 09з 470,87 4 093 470,87 _150 529.13 -150 529,13

Пояснення цодо причин розбiжностей мiж затвердкеними та досягнугими результативними показниками

коштiв передбачених на оплату банкiвських послуг
продуrгу

1

Участь м Киева у мiжнароднiй виставцi
HepyxoмocTi (П,'llРlМ, (м, Канни, Республiка
Францiя), од, ],00 1,00 1,00 100

2
Органiзацiя та проведення lнвестицiйного
форуму мiсга Кисва, од ],00 ],00 ]00 100

5,00 5003
Кiлькiсть промоцiйних заходiв стосовно
залучення донорськоj допомоги, од 5,00 _5 00

Пояснення цодо причин розбжностей мD{ затвердженими та досяrвлими результативними показниками

1.2

2.4,

Разом

=

]



ефективностi
Середнi витрати fiа участь м Киева у
мiжнароднiй висrавцi Hepyxoмocтi (МlРlМ, (м
Канни, РеспЯлiка Франц]я), rрн 1 635 000 00 1 бз5 000,00 1 624 47о.87 1 624 47о,а7 _10 529,1з _10 529,13

Пояснення щодо причин розбiжностей м]ж затвердженими та досягнлими результативними показниками

екояомiя коштiв. передбачених на оплаry банкiвських послчг

2
Середн] витрати на органiзацiю та проведення
lнвестицiйного форуму Mlcтa Киева, грн 2 469 000,00 2 469 000,00 2 469 000,00 2 469 000 00

3

Середн витрати на промоц йнi заходи стосовно
залучення донорськоi допомоrи, грн. 28 000,00 28 000,00 _28 000,00 _28 0о0.00

Пояснення цодо причин розбiхносгей мЬк затвердженими та досягнли ми результативними показниками

якостi

1

темпи зроставr]я експорту м Киева порiвняно з
попер€днiм роком, % 106.60 ]06,60 106,80 ]06 80 0,20 020

2 Пidеоmовка iнформацiйнчх маmерiалiв щоёо ехономiчноео поmенцiалу mа iнвесmчцiйнчх можлчвоспей Кчсва
затрат

Витрати на пlдготовку iнформацiйних
матерiалiв оновлення та супровiд бази даних,
веб порталiв та iнших заходiв, спрямованих на
пiдвицення рейтингiв та iмiджу Micтa Ки€аа ва
мiжнароднiй арен], rрн 8з9 895,00 8з9 895,00 45з 895,00 453 895.00 _з86 000 00 _з86 000 00

Пояснення щодо причин розбufiостей мiж затвердr(еними та досягн}тими результативними показнихами

у зв язlq з мевшою кiлькстю факrично проведених заходiв та використання залишку iнформацiйно-презеr]тацiйних матерiалiв, якiбули придбанiв минулих перiодах
продукrу

]

Кiлькiсть виготовлених промо-роликв про
нвестиц йнi мо)lоивостi Mlcтa Ки€ва, од, 1о0 1,00 1,00 100

2
кiлькiсть пiдготовленоI iнформацiйноi продукцii
од 2 а25 оо 2 825,00 650,00 650 00 2175.00 _2 175,00

Пояснення цодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнуrими результативними показниками

у зв'язку з менuJою кiлькiстю фаfiично проведених заход в та використання залиt]]ку lнформацiйно-презеmацiйних матер алiв. якi були придбанi в минулих перiодах

3

Кiлькiсть розроблених рекомендацiй щодо
комунiкативних кампанiЙ, цо базу€ться на
аналiз iнформацiЙного поля проведених
заходiв в 2019 роцi, од, 1,00 1,00 100 1.00

Кiлькiсть рзроблених концепцiй проведення
lнвестиqiйяо.о форуму Micra Кисва 2020 од, 1,00 1,00 _1.00 1,00

Пояснення цодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими резулыативними показнихами

закупiвля не вiдбулася
ефекrивносгi

]

Середнi витрати на виготовлення одноrо промо.

ролику про iнвестицiЙнi мо)(Jlивостi MicTa
Киева, грн. ]84 900,00 184 900,00 184 900.00 184 900.00

2

середнi витрати на виробництво /пiдготовку 1

од, iнформацiЙних матерiалiв Фн 9з,80 93 80 107,85 107,85 14 05 14,05
Пояснення цодо причия розбlхностей мiж затвердхёними та досягв}тими результативними показниками

у зв'язку з менu]ою кiлькiстю факrично проведених заходiв та використання залиulку lнформацiйно-презентацiйних матерiалiз якiбули придбанl в минулих перlодах

з

Середнl витрати на розроблення рекомендацiй
щодо комунiкативних кампанiй, цо базу€ться
на аналiзi iнформацiЙного поля проведених
заходiв в 2019 роцi, грн ]99 000.00 199 000 оо 199 000,00 199 000 00
Середнi аитрати на розроблення oдHiei
конqелцii проведення lнвестицiЙноrо форуму
Micтa Киева 2020, грн, 191 000,00 191 000 00 _19т 000,о0 ,19] 000 00

1

1

I

I



зехупlвля не вибулася
якостl

]

темпи зростання lнвестицlй в основний капlтал
в м Киевi порiвняно з попереднiм рохом, 7о 106.00 106.00 117 90 117,90 11,90 ]1.90

з Забезпечення розроблення проенознчх mа проzрамнчх dоlчменmiв, пов'язанчх з соцiально-економiчнl!м розвllпком Micma
затрат

1

витрати на виконання розроблення прогнозних
та програмних документiв, грl] 2з 756 140,00 23 756 140,00 23 756 140,00 23 756 140,00

продукrу

1

кiлькiсть доручень (завдань), якi плануеться
23 00 23,0о 2з 00 23 00

ефекгивностi

1

середня Bapтlcтb витрат на виконання одноrо
доручення (завдання), грн 1 032 876 00 1 032 876,0о 1 0з2 876 00 1 032 876 00

1

динамlка кlлькостl виконанихдоруче8ь
(завдань) в порiвняннi з минулим роком, 7о 100 00 100.00 100.00 100,00

4 Супровid окремuх проекmiв щоdо розвuпку Miсmа Kuega на посmiйнiй oc|ogi
затрат

1

витрати на супрови охремих проектiв щодо
розвитку Micтa Киева на посгiЙнiЙ ocнoвi, грн 7з0 150 00 7з0 150,00 516 841,00 5,16 841,00 _21з з09,00 -213 з09,00

Пояснення щодо причин розбiхfiостей Mi}( затвердженими та досягнлими результативними показниками

Економiя коUлrв за результатами проведення закупiвель лiдвlдомчою установою КНДУ НДlРОМ
продуrгу

1

кiлькiсть проекгiв доручень (завдань). якi
плану€ться виконати. од 1,00 1.00 1,00 1.00

ефекrивностi

1

середнl витрати на виконання одного проекry
доручення (завдання), грн 7з0 150,00 730 150,00 516 840 бз 516 840,6з _21з з09.з7 _213 з09,з7

Пояснення щодо причин розбi)(ностей мiж затвердженими та досягн}тими результативними показниками

Економiя коtчгiв за результатами проведення закупiвель пiдвiдомчою установою КНДУ НДlРОМ
якостl

1

динамiка кiлькостi виконаних лроеfiiв,
доручень (завдань) в порiаняннi з минулим

]00.00 100,00 100 00 100,00
5 Забезпечення прчёбання облаёнання па преdмепiв dов2осmроковоzо корчсlпування

затрат

1

витрати на оновлення матерiально-технiчl]оi
бази, грн, 90 700,00 90 700,00 86 0з5.0о 86 0з5,00 86 0з5.00 90 700 00 _4 665,00

Пояснення щодо причин роэбiжностей мiж затвердженими та досягнугими результативними показниками
Економiя KotUTiB за результатами проведення закупiвель
продукту

1 клькiсть одиниць придбаного обладнання од 6,00 6,00 8.00 8,00 8,00 -6,00 200
Пояснення щодо причин розбЬ{ностей Miж затвердженими та досягнлими результативяими показниками
Л сля проведення процедури допорогових закупiвель пiдвiдомчою установою КНДУ НДlРОIй виникла ёкономlя коцrтiв для придбання додаткових одиниць технlки
ефектив8остi

середнi витрати на придбання одиницi
обладнання, грн 15117,00 15117,00 10 754,00 10 754.00 10 754,00 _15117.0о -4 з63,00

Пояснення цодо лричин розбrжносгей Miж затвердженими та досягнлими результативними показниками
середнi витрати зменьUJенiу зв"язку 3 придбанням додаткових одиниqь технlки

piвeнb забезпеченостi обладнанням % 100.00 100 00 100 00 100 00

1

1

г---г---

I]

1 Зазначаються yci напрями використання бюджетних коштiв, затвердженi паспортом бюджетноi програми.



5.4 "Вчконання показнUкiв бюdжеmноi проерамч порiвняно iз похазнuкамч попереdньоео року"

Видатки наданl к едити 32 369 829,00 326 996,00 32 596 825,00 28 820 347,00 86 00 28 906 з82 00 -11

н

0 -73,7 -11 6

Попереднiй piK Звiтний piK Вiдхилення виконання
(у вiдсотках)

N9

зIл гlоказники
заrальний фопд

спецiarпьний
фонд

загальний
фонд

спецiальниЙ
фонд

Разом заaальний
фонд

спецiальниЙ
фонд

в т.ч.
lншi заходи, пов'язанi з економiчною
дiяльнiстю 32 з69 829.00 з26 996,00 з2 696 825.00 28 820 з47,00 86 035,00 28 906 з82,00 _11,0 _1,t,6

Орzанiзацiя mа провеdення 3axodiB 3

п u m а н ь зо вн i ш н ьо. eKoHoMi ч н оёо
сп i вробi m н u цm ва, п i daоm овка
маmерiалiв 4 295 600,00 4 295 600,00 4 09з 471,00 4 093 471,00 -4,7 -4,7

1 Показники затрат

4 295 600,00 4 295 600,00 4 093 470 87

витрати на органlзацlю та проведення
заходiв з питань 3овнiшньоекономiчноrо
спiвробiтництва, грн, 4 09з 470,87 -4,7 -4,7

2 Гlоказники продукгу

1,00

Участь м. Ки€ва у мiжнароднiй виставцi
яерухомостi (MlPlM) (м, Канни,
Республiка Францiя), од 1,00

1,00
Органiзацiя та лроведення lнвестицiйного

форуму Micтa Киева, од, 1,00
Кiлькiсть промоцiйних заходiв стосовно
залучення донорськот допомоги, од, 4,00 0,00

кlлькlсть мlжнародних та ло{альних
виставково-ярмаркових заходiв, у яких
взято участь, од 2,00 2,00 -100,0 -100,0

З Показники ефеrгивностi
середнi витрати на участь в 1 виставково-
презентацiйному заходi, грн, 2147 800,00 2 147 800.00 -100,0 -100,0
мiжнароднiй виставцi HepyxoMocTi
(MlPlM) (м, Канни, Республiка Францiя),
rрн. 1 624 470,а7 1 624 470,87

Середнi витрати на органiзацiю та
проведення lнвестицiйного форуму MicTa
Ки€ва, грн, 2 469 000 00 2 469 000,00
Середнi витрати на промоцiйнi заходи
стосовно залучення донорсько'l допомоги,
грн.

4 показники якостj
темпи зростання експорту м, Киова
порiвняно з лопереднiм роком, % 10з,40 103,40 106,80 106,80 з,4 з,4

Разом Разом

втч,

l

Г_-_---Т---___Г

I
I



маmерiалiв щоdо економiчноео
поmенцiалу mа i нвесm чцiйнuх
можлчвосmей kueBa 1 176 400,00 1 176 400,00 45з 89r00 453 895,00 ,61,4 ,61,4

1 Показники затрат

Витрати на пiдготовку iнформаl]iйfi их
матерiалiв, оновлевня та супровiд бази
даних, веб порталiв та iнших заходiв,
спрямованих на пiдвищення рейтинriв та
iмlджу Micтa Киева на мir(народнlй apeHi,
грн, 1 176 400.00 1 176 400,00 45з 895,00 45з 895,00 _61,4 -61,4

2 Показни(и продукгу
кiлькiсть розробок з напрямкiв
покращення iмiджу та репrrацii мiсга, од 1,00 1,00 _100,0 _100,0

Кiлькiсть поt(ращених позицiй мiсга Киева
у мil(народних реЙтингах, од. 2,00 2,00 _100,0 -100,0

Кiль{iсть iнвесгмцiйних веб-порталiв , од 1,00 1,00 -100,0 -,l00,0

Кiль{iсть виготовлених промо-роликiв про
iнвестицiйнi можливостi Micтa Киева, од, 1,00 1,00 1,00 1,00

Кiлькiсть розроблених рекомендацiй щодо
комунiкативних кампанiЙ, що базуеться ва
аналiзi iнформацiЙноrо поля проведених
заходiв в 20'19 роцi, од, 1,00 1,00
Кiлькiсть розроблених концелцiй
проведення lнвестицiйноrо форуму Micтa
кiлькiсть первинних оголошень про
iнвестичiйнi конкурси, од 25,00 25,00 -100,0 _100,0

{iлькiсть пiдготовленоТ iнформацiйноТ
проду{цiI, од 4 000,00 4 000,00 650,00 650,00 _83,8 _83,8

3 Показники ефекгивностi
середнi витрати на виробництво
/пiдrотовку 1 од, iнформацiйних 107,85 107,85

Середнi витрати на виготовлення одного
промо-ролику про iнвестицlйнi можливостi
Micтa Ки€ва, грн 184 900,00 184 900,00
Середнi витрати на виготовлення одного
промо-ролику про iнвесIиц.мнi можливосl i

Micтa Кисва, грн, 79 500,00 79 500,00 -100,0 _100,0

Середнi витрати на покращення пози!{lй
Micтa Киева у мiжнародних рейтингах, грн 150 000 00 150 000 00 -100,0 -100,0

Середнi витрати на розроблення
рекомендацiй щодо комунiкативних
кампанiЙ, що базубться на аналiзi
iнформацaйного поля проведених заходiв
в 20'l9 роцi, грн. 199 000,00 199 000,00



Середнi витрати на розроблення однiоI
концелцii проведевня lнвесгицiЙного
форуму Micтa Киева 2020, rpн,

середнi витрати на виробництво
/лiдrотов{у 1 од. iнформаl]iйних
матерiалiв, rрн, 90 00 90,00 -100,0 ,100,0
середнiвитрати на розмiщення 1

оголошення про iнвест,конкурси, грн з бз0 00 3 бз0,00 _100,0 -100,0

Середнi витрати tla одну розробку з
напрямкiв локращення iмiджу та репуrацii
Micтa, грн 195 000,00 195 000,00 -100,0 -100,0

Середнi витрати на супровiд та оновлення
iнвестицiйноrо веб-порталу, aрн, 1з9 000,00 139 000,00 _100,0 -100,0

4 показники якостi
темпи зростання iнвеqrицiй в осtlовний
капiтал в м, Кисвi порiвняно з попереднiм
РОКОМ, Уо 1з5,20 1з5,20 117,90 117,90 _17,3 -1?,3

Забезп еч ен ня ро зр обл ення
dроенознчх mа проерамнчх
doчyveчmig, пов'язанuх з соцiально-
економiчнчм розвчmком Micma 20 244 250,000 20 244 250,000 2з 756140,000 23 756140,000 17,3 17,з

1 Покаэники затрат

витрати на виконання розроблення
прогнозних та програмних документiв грн 20 244 250,00 20 244 25о.00 2з 756 140.00 2з 756 140 00 17,3 17,з

2 Показники продукгу
кiлькiсть доручень (завдань), якi
плану€ться виконати, од 29,00 29,00 2з,00 2з,00 -20,7 -20,7

З Гlоказники ефекгивностi
середня Bapтlcтb витрат ва виконання
одного доручення (завдання), грн 698 080,00 698 080,00 1 0з2 876 00 1 032 876,00 48,0 48,0

4 гlоказники якостi

динамiка кiлькостi виконаних доручень
(завдань) в порiвнявнiз минулим роком, 100,00 100,00 100,00 100,00

Супровi0 охрёмuх проёкпiв щоdо
розвчпку Micma Кчсвd на посmiйнiй
ocHoBi 1 566 759,000 1 566 759,000 516 841,00 516 Е11,00 -67,0 -67,0

] Показники затрат
витрати на супровlд окремих проеfilв
щодо розвитку Micтa Киова на посгiйнiй
ocнoвi, грн. 1 566 759,00 1 566 759,00 516 841,00 516 841,00 -67,0 -67,0

2 Показники продукry
кiлькiсть проекгiв, доручень (завдань), якi
лланубться виконати, од. 2,00 2,00 1,00 1,00 _50,0 _50,0

!
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3. Показники ефекгивностi

середнl витрати на виконання одного
проекту, доручення (завдання), грн. 78з 380,00 78з з80,00 516 840,6з 516 840,63 _34,0 ,з4,0

4 г]оказники я{остi

100,00 100,00 100,00 ,l00,00

динамlка кlлькост, виконаних лроектlв,
доручень (завдань) в порiвняннiз
МИНУЛИМ РОКОМ, Уо

Забезпечення прчdбання облаdнання
па преdмеmiв ёовеосmроковоео
корчсmування 326 996,00 326 996,00 86 035,00 86 035,00 -73,7 -7з,7

1 Гlоказники затрат
витрати на оновлення матерlально-
технiчноi бази, rрн, з26 996,00 326 996.00 86 035,00 86 0з5,00 -7з,7 -73,7

2 Показники продуlсу
кiлькiсть одиниць придбаного обладнання,
од, 21,00 21,00 8,00 8,00 _61,9 -61,9

З Показни{и ефекrивностi
середнi витрати на придбання одиницi
обладнання, грн, 15 570,00 15 570,00 10 754,00 10 754,00 -30,9

4 показники якостi
100,00 100,00 100,00 100,00piвeHb забезпеченостi обладнанням, %

22 975,00 22 975,00

l нфо р ма цi i н е суп ровоdrкен ня
MoHimopu4ey mа аналiзу соцiально-
ехономiчноео розвчmку м,кчева, в
m,ч. в розрiзi районiв, mа оцiнкч
diяльносmi районнuх в M.KueBi
Оерж а вн u х а d м i н i сm ра цi й -100,0о0 -100,000

1 Показники затрат

22 975,о0 22 975,00
витрати на пиrотовку iнформацiйних
матерiалiв, грн, _100,0

2 По(азники продуrrу

кiлькiсть пiдготовлених iнформацaно-
аналiтичних матерiалiв, довiдок, звiтiв,
пропозицiй, од, 160,00 160,00 _100,0 -100,0

403,00
кiлькiсть розрахункових та
лроаналiзоватих показникiв, од 403,00 -100,0 -100,0

З Показвики ефекгивносгi

40,81 40,81
середнi витрати на розрахунок одного
показника, грн, _100,0 -100,0
середнi витрати на пiдготов(у одного
iнформацiйно-аналiтичного матерiалу,
довiдок, звiry, грн, 40,81 40,81 -,l00,0 -100,0

4 показники якостi

100,00
Уо 3аТВеРДЖеНИХ ПРОГРаМ, МеТОДИК ДО
загальноI кiлькостi розроблених, % 100,00 -100,0 -100,0

пI

_1о0,0l
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Ро зро б ка н е зал ежн о zо ко м п л ексно ео
рiчноео звimу Micma Kuega за
поперёOнiй звimнчй pi( з 895 0о0,о00 3 895 000,000 -100,0о0 -100,000

1 Гlоказники затрат
Витрати на розробху незалежного
комплексного рiчноrо звiry мiсrа Киева за
попереднiй звiтний pik, грн. з 895 000,00 з 895 000,00 _100,0 _100,0

2 Показники продукту
Кiль(iсть незалежних рiчних звiтiв, од 1,00 1,00 _100,0 -100,0

3 Показники ефекrивностi

Середнi витрати на лiдготовку звiту, грн з 895 000,00 з 895 000,00 _100,0 _100,0

4 показники якостi

Пiдготовлених рiчних звiтiв до 3агальностi
кiлькостi залланованих, %

,,00,00 100,00 _100,0 -100,0

Юрчdччне 3абе3лечення
iнвесmчцiйнuх dоеоворiв mа
dоеоворiв пайовоi учаспi 1 071 946,000 1 071 946,000 -100,000 -100,000

1 Показпики затрат
Витрати на юридичне забезпечевня
iнвестицiйних договорiв та договорiв
пайовоi участi, rрн, 1071 946,00 1071 946,00 -100,0 _100,0

2 Показники лродуюrу
Кiль(iсть поданих позовних 3аяв, од 7,00 -100,0

З Показники ефекrивностi
Середнi витрати на одну судову справу,
грн, 153 135 00 153 1з5,00 _100,0

4 показники якостi

Кiлькiсть задоволених позовних заяв до
загальноi кiль(остi поданих, Уо 57,20 57,20 _100,0 -100,0

ЗабезпечеiЕя розробкч mа
в u св i mлен н я цi н/m ар u фi в у
вidповidнчх сферах 96900,000 96900,000 -100,000 -100,000

1 Показники затрат
Витрати на розробку та висвiтлення
цjн/тарифiв у вiдповiдних сферах, грн 96900,00 -100,0 _100,0

2 Показники продукгу
кiлькiсгь оголошень про
встановлення/кориryвання тарифiв, од 25.00 25,00 _100,0 -100,0

3 Показники ёфекrивностi
середнiвитрати на розмiцення 1

оголошення про
встановлення/кориryвання тарифiв, грн 3880,00 3880,00 _100.0 _100,0

4 показники якостi
вiдсоток виконаних вiд запланованих, Уо 100,00 100,00 -100,0 _100 0

г-;

7,00

I

-100,0

lll
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3 а б е зп ечен н я ро зроблён ня п роек п i в
землеусmрою 999 999,00 -100 -100

1 Показники затрат

Витрати на розроблення о{ремих проектlв
землеустрою lцодо вiдведення земельних
дiлянок, гр|!, 999 999,00

2 Показники продукту

4,00
Кiлькiсть розроблених проекгiв
эемлеустрою щодо вiдведення земельних

З Пока3ники ефекrивностi

249 999.00
Середнi витрати на розроблення одного
проекrу, грн,

4 показники я{остi
Динамiка розроблених проекгiв
землеустрою lлодо вiдведення земельних
дiлянок в порiвняннiз минулим роком, Уо 100

I

5.5 "Вчконання iнвесmчцiйнUх (проекmiв) проерам":

код
загальний обсяr

фiнансування проекry
(програми), всього

ппан на звiтний
перiод з урахуванням

змiн

виконано за звiтний
перiод

Вiдхилення виконано всьоrо
залиlлок

фiнансування на
майбrгнi перiоди

1 4 5 6=5-4 7 8=з-7

2.2
Капiтальнi видатки з утримання

бюджетних установ
х х х

5,6 "Наявнiсmь фiнансовuх порущень за резульmаmамч конmрольнuх захоdiв":

Фiнансовi поручення вiдсутнi

5.7 "Сmан фiнансовоТ dчсцчплiнч":

Фiнансова дiсциплiна ве порушувалась, дебiторська iкредиторсь{а заборгованiсть на початок iкiнець року вiдсrгня

6. Узагальнений висновок lцодо:

акп уал ьнос m i б ю dжеm Ho:i п р о 2ра м u
Програма с акгуальною для подальшоI ]] реалiзацii

ефемп ч в нос mi б юdr<еmноl п рое ра м ч
Забезлечено виконання завдань програми, вiдхилення поясненi за (ожним напрямом використання бюджетних коштIв

показники



юрчсносmi б юёжеrпноf п ро?рам

проrрамних документlв, пов'язаних з соцiально-економiчним розвит(ом Micтa

dовеосmроfrовuх наслidхiв бюdжеmноI проерамч

проФамних документiв. пов'язаних з соцiально-економiчним розвит(ом Mlcтa

Дчрекmор на
0нщали та лрiзвищв}

Начальнuк вiёdiлу бухеалmерськоео облiку па звimносmi-
zоловнча бухaалmер ю В Бойко

(iнiц]али ra лрiФище)


