
Затвердх(ено
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
26,08.2014 м 8зб
"(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Укра-tни
вiд 29,12,2018 року N9 1209)"

Звiт
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2019 piK

2700000 Департамевт економiки та iнвестиlliй виконаsчого органу Ки;вськоi MicbKoi ради (КММ)
(код)

2710000

(найменування rоловного розлорядника)

Департамент економiки та iнвестицiй виконавчоrо органу Киiвсько'i Micbкoi ради (КММ)
1коя)

2710160

(найменування вйловiдальноrо виконавця)

Керiвництво i управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у Mjcтi Киевi0111
(код) (кФк8к)

4,Цiлiдержазноi полiтики, на досягнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетно'i програми

(найменування бюд),(етноi програми)

Nез/п

,1 Забезпечення реалiза цii державно't полiтики у сферi €кономiчного iсоцiального розвитку на територi'l Micтa Киева

5.Мета бюдхетноi програми
Керiвництво iуправлiння у сферiекономiки та iнвестицiй у Micтi Ки€вi

6,Завдання бюджетноi програми

Nез/п Завдання

1 Здiйснення виконавчим оргацом Киiвськоi Micbкoi ради наданих законодавством ловноважень у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi Кисвi
2 Забезпечення збереження eHePfopecypciB,
з Забезпечення проведення капiтального ремонту та придбавня обладнання i предмет в довгострокового користування (придбання основного капiталу)

7.Видатки (наданi кредити з бюдх€ту) та напрями sикористання бюджетних KoUJTiB за бюджетною програмою
вень)

Затверджено у паспортi бюджетноi програми Kacoвi видатки (наданiкредити з бюджету) Вiдхилення
Напрями аикористання бюджетних

Kotl]TiB -
фонд фонд фонд фонд

1 2 3 115 I 8 9 10

1

Здiйснення виконавчим органом Киiвськоi
Micbкoi ради наданих захонодавством
повноважень у сферiехономiки та
iнвестицiй у Micтi Киевi

50 200 а28 00 50 200 828,00 44 681 708 92 _5 5]9 119,08 _5 5]91т9,08

2 Забезпечення збереження енергоресурсiв з95 з00,00 -2з211в,lвз95 з00,00 16з 181.22 16з 181,22 -2з2l1в.7а

з

Забезпечевня проведення капiтального
ремонту та придбання обладнання i

предметiв довгострокового користування
(придбання ocнoBHoro капiталу)

_2 448 995,61з 065 000,00 3 065 000,00 616 004,з9 616 004,з9 -2 448 995.61

50 596 128,00 з 065 000,00 5з 661 128,00 44 844 890,14 616 004,з9 45 460 894,5з _5 751 2з7,86 -2 448 995,61 -8 200 2з3,47

Напрям 1: Економiя коштiв за результатами проведення закупiвель

2.

з,

Цiль державноi полiтики

6

44 68] 708,92



rрудень 2019 у зв"язq з вщсуrнстю показникв лiчильни(tв
lвлi на постачааня компьюте

8,Видатlor (нада8i lФ€дити з бюдr@ту) на реалiзаФю мiсцевиrреriональних програм. якi виконуюlься в м€хах бюдхепоi протами

9.Результаlивнi показнихи бюр(етноi проrрами та аналiз ]i виконання

Затверджвно у паслортi бодх@тноi
проФами

Kacoвi вlцатки {наданi хредити)

фонд фонд

N_оз/п Найменування мiсцево]7реriональноi проФами

фонд фонд фом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 ]]

Nаз/п Джероло iнформацii

Затверджено у паспортi бюдхетноi
проfрами

Фактичl.]i результативнi показникr, досягнлi
за рахунок хасових видаткiв (наданих

кредитiв з бюджвту)
Вiдхилення

фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 2 з 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Здiйснення виконавчим орrаном КиiвськоI MicbKoi ради наданих законодавством повновая(ень у сферi економiки та iнвестицiй у Micтi Киевi
затрат

1 кiлькiсть штатних одиниць од, штатний розпис 124 124 124 124

продукry
] кiльЁсть отриманих листiв, звернень, ]аяв. cKapr 21 900 21 900 20 942 20 942 _958 _958

2 кiлькiсгь прийнятиt нормативно_правових aKTiB 3вilнiсть установ 50 50 65 65 15 15

ефекrивностi

1

кiлькiсть виконаних листiв, зgернень, заяв, схарг на одного
працiвника

184 ]84 169 169 -15 _15

2
кiлькjсrь прийвятиl нормативно-правових aKTiB на одноrо
працiвника 2 2 з ] 1

3 витрати на лримання однiсlштатноl одиницi 408 0зз,29 408 033,29 з61 652,з4 361 652 34 46 380,95 _46 з80,95

2 3абезпечення збереження енерrоресурсiв.
затрат

1

обсяг видаткiв на оплату енерrоносiiв та комунальних
послуг всього, з них на оплату] rрн Звiтнiсть установ

з95 300 з95 300 16з 181,22 16з 181,22 -2э2l1в,lа -2з2l1в,7в

Пояснення чlодо прйчин розбfuкностой Mir( затвердi{енпми та досяrн}пими льтативними показхиками

локазнuкiв лiч u л bчukiв
_158 785,з4звlтнiсть 275 000 275 000 116 214,66 116 214,66 _158 785,з4п

2а19 п охаз н uKlB л lч u л bHuKlB

Пояснэнвя цодо причин розбiхностай Mir( затвермgнпми та досяrнtпиilи результатианими показ}lrками
-з 856,6Водопостачання звlтнiсrь 6 200 6 200 2 з4з,4 2 мз,4 _з 856,6Е

з rпеrнiчнчх пчmань нв aoeoBopu на воОопоdпачання по

Поясн€нхя цодо причин розбiхкост€й Mit{ затвýрдхеними та досяrнrrиirи рsзультаlивними поIазнихам&

12,
-65122,72105 000 105 000 39 877,28 з9 877,28 -65122.72заlтнiсть

12,з mехнiчнuх пumань не ёоzоворч на посmачання
4 з54,125 Оплата iнt!их енбрrоносiiв та iH ком посл звllнiсIь 9 100 9 100 4 745,аа 4 з54,12@

1l змоньLuеввям обсяzlв накопччен!х вахоdlв
Mix( затвердхеними та досяrнутими р€зультативними показнихами

6 заrальна площа примiцень ,l 028,5 1028.5 1028,5
1028.57 опалювальна площа примiщбнь 1028,5 1028,5 1028,5

продукту

з

Г 10rs5



1 Гкал 0,1з4 0,1з4 0,076 _0,058 0,058

оплаmа mеплопосmачання в сiчнi 2о20 нь 2019 похазнuхiв лiчuльнчкiв

2
а-а42тис,куб

0,з05 0,з05 0 263 _0 042

Пояснення щодо п

З mехнiчнuх пumань не уклаdенi dоеоворч на воdопосmачання ло оренаов 12,

3 Елекrроенергii
тис квт 19,79] 19,791 _21,9з9 _21,9з941,7з 41,7з

Пояснення щодо п бiжностей Mix( затвердженими та досягнутими результативними поlGзниками
З mехнiчнuх пumань не уклааенi аоеоворч на посmачання елекmроенерzii ло ,12,
ефективностi

1

наlм
0,1з 0.13 0,074 0,074 _0,056

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж тативними показниками
аплаmа mеплопосmачання в с|чнi 2020 року за 2руёень 2О19 у зв"язку з вiасуmнiсmю пахазнчклв лiчuльнчкtв

2 Водопостачання

0,256 ,0.044
ryбм

кв. заг
пл,

03 0,з 0,256

Пояснення щодо п ичин розбiжностеЙ Mix( затвердх(еними та досяrнtпими результативtlими показrtихами
З mехнiчнчх пчпань не уклаdенi на воOопосmачання по

з

-21,зз7 -21,зз7

Елекrроенергii

кВт год
наlм

пл

40.58 40.58 19,24з 19,24з

З mехнiчнчх пчmань не уклаdенi
якостi

4з,з 42,а 42,аРiчна економiя витрачання енерfоресурсiв в наryральному
виразii

остей Mi){ затверджёними та досяrцпими результативними показниками

0,5 0,5 4з,з 42,8 42,а
Пояснення щодо причйн розбh*ностей мiж затве ними та досягнутими результативними показниками

3

Обсяr рiчноiекономiiбюркетних коштiв,отриманоi вiд
проведення заходiв, що приводять до збереr(ення та
eKoHoMii енергоре.урсiв(води,тепла,епектроенергii тощо )

грн

1 380 1 380 105 698.74 105 698,74 104 318,74 1м з18,74

Пояснення щодо причин розбiжностей мjж затве

3 3абезпечення проведенtlя капiтального ремонry та придбання обладнання iпредметiв довrострокового корисryвання (придбання основного капiталу)
затрат

1

BapTicTb придбання обладнання та предметiв
довrострокового корисryвання 1 065 000 1 065 0о0 616 004,з9 616 004,39 _448 995,61 -448 995,61

Пояснення щодо причив розбi)ftlостей мiж за
закупiвлi на посmачання компьюmерноi mа opzmgxЧiKu

2 BapTicтb придбання нематерiальних акгивiа 2 000 000 2 000 000 _2 000 000 -2 000 000
Пояснення щодо п iжностёй Mir{ затвёрдхеними та досяrнгими результативними показхиками

0,076

0,263

-0,056

-0,044

,| | ..| l .,| 4з,з

2 Т-_lРозраrуноl, 4з,з



продуrrу

1

кiлькiсть придбаного обладнання та предметiв
довrостроковоtо {ористування з1 31 7

,1
-24 -24

Лояснення щодо причин й Mix ]атвердхеними та досяrнуrими р€rультативниr.и показниками
на посmачання компыоlлерноi mе орzmехнiкч

2 хiлькiсть придбаних нематерiальних акгявiв Звiтнiсть установ 1 ] 1 ]

пояснення щодо првчин розбi).ностей мiж затвердхеними 'а
]1

ефективностi

]

сер€дня BapTicTb витрат на придбання одиницiобладнання
та лредметiв довrостроковоrо користування з4 з55 з4 355 88 000,63 88 000,6з 53 645,63 5з 645,63

mа лоопачання, а mакож розрахункiв парчфiв нв комунальнiпослуеч, поdанuх dля li всmановпення, заmворахенчй накбзом MiHpezioqy вid 12,09.2018 М 2З9

Пояснення щодо причин
не вidб на посmачання хомпьюrперноi' mа opzmexЧiku

2
_2 000 000 _2 000 000

середня Bapтicтb витрат на придбання одиницi
актитiа

2 000 000 2 000 000

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердr(еними та досяrнутими льтативними показниками

ii пранспорmування mа посmачання, а пакох( разрах , поlанчх dляiх всmановлення, заmворOженчй наказом MiчpezioЧy вid 12.09.2ОlВ М2З9)

'Зазначаються aci напрями використання бюд{етних коштiв. затаердхен

Дчрекmор

Начальнчк вidаiлу бухеалmерськоео облiку mа звimносmi -
еоповнчi бухеалmер

виiояаннябюллбтно, пр.рами я показRи.амй00001о30з.iдз1 122020 0о00 00

Н,о. мельнчк
(iнiцiали та прiзвище)

ю.В. Бойко
(iнiцiали та прiзвище)

Аналiз стану виконання льтативних показникiв

}.
al

10.Узаrальнений висновок про sихонання бометноi проп)ами,

ПроФама Ёихонана. вiдхiлення пояоl€tliза коrс{им напрямом використання бюд{етних коштiв, проФама е акrуальною для подальшоi i] реапзацii,


