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2700000 Департамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КММ)

2

(код)

2710000

(найменування rолоаноrо розлорядника)

Департамент економiки та iнвестичiй виконаsчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КiJДА)

з

(код)

271769з

(найменуванвя вИповhального виконавця)

lHtлi заходи, пов'язанi з€кономiчноФдiяльнiстю0490
(код) (кФквк)

4, Цaл i д€рr(авноi полiтики, на досяrнення яких спрямовано реалiзацiю бюджетноi лроФами

(наймёнування бюджетноi проФами)

6.Завдахня бюджеткоi проФами

3авдання

1 Орrанiзацiя та проведення заходiв з питань зовнjшньо-економiчноrо спiвробiтвиqтва, пiдготов(а t атерiалiв
2 Пiдготовка aнформацiйних маторiалiв щодо економiчного потенцiалу та iнвесгицiйних мФкливостей Киева
з Забезпечення розроблення проrнозних та проrрам них документiв, пов'язаних з соlliально-економiчним розвитком MicTa

СупровЦ окремих проекгiв цодо розвитку Micтa Киева на постiйнiй ocнoвi
5 Забезпеченяя придбання обладнання та п редметiв довгостроковоrо користування

(rриsень)

Цiль державяоi полiтики

1
забезпечення збалансованого економiчного iсоцiального розвитку м, Киева, пiдвищення авторитетY столицi

5.Мета бюд(oтноi проФами

збалансованого економiчного iсоцiального розвитку м. Киева, пИвицення авторитету столичi

Мз/п Напрями використання бюдх{етних
коштiв '

3атвермено у паспортi бюд)кетноi програми Kacoвi видатки (наданi кредити з бюмеry) ВВилення

фонд фонд фонд фонд фонд
спецiмьний

фонд
1 2 з 5 6 7 8 9 10 11

1

Орlанiзацiя та проведення заходiв з питань
зовнiшньо-економiчноrо спiвробiтництва,
пiдготовка матерiалiв

4 244 000,00 4 244 000,00 4 09з 470,87 4 09з 470,87 -150 529,13 -150 529.13

2
ПИготовха iн(фрмацiйних матерiалiв щодо
е|Фномiчtlоlо потенцiалу та iнвесrицiйних
можливостей киева

839 895,00 8з9 895,00 45з 895.00 45з 895,00 _з86 000,00 -386 000,00

3
Забезпечення розроблення прогнозних та
профамнихдокуirентi3, пов'яlанйХ'
соцiально-еконоl,.!iчним розвитl{оl,ll Micтa

23 756 140;00 2з 756 ,|40,00
.2з 756 140,00 2з 756 140,00

,1

3BiT
про виконання паспорта бюджетноТ програми мiсцевого бюджету на 2019 piк

7,Видатки (наданi кредити з бюджеry) та напрями використання бюдr(етних коштiв за бюджетною проФамою



7з0 150.0о 7з0 150,0о 516 840.6з 516 м0,6э _21з з09,37 _21з з09.з7

Заб€зпочення придбання обладнання та
пр€дмотiв добrостроювоlо корисrування 9о 70о,00 90 700,00 86 035,00 86 035.00 _4 665.00 -4 665,00

29 570 185,00 90 700,00 29 660 885,00 28 820 з46,50 86 0з5,00 28 906 з81,50 _749 8з8,50 -4 665.00 _754 503,50

проведенням заходiв у форматi робочих зустрiчей та круrлоrо стоrryвилала потреба у пров€деннI деяких з:|ходiв

(фpмaTi робочих зустрiчбй lа круглого столу
Напрям 4: Економ|я xoulтiв за р€зультатами проведених закупiв€ль
Напрям 5: Економiя Kotllтiв за результатами пров€доних закупisоль

8.Видатки (наданi кродити з бюд(еry) на реалiзацiю мiсцевиrреriональних програм, я{ виконуоться в межах бюд)Gтноi програми

9,Результативнiпохазни(и бюдr(етноТ проФами та аналi3 iх виконанхя:

Затвбрдж€но у паспортi бюметноi
прrрами Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

N9rп Найменування мiсцевоi7регiональяоТ програми
загalльний

фонд
заrальний

фонд
спецialльний

фондфонд фонд фояд
1 2 з 5 6 7 9 10 11

Дхербло iнформацii

Затверд(ено у пасa|ортi бюдхетноi
проrраrrи

Факrичнi реэультативнi поlcазники, досrrнлi
за рахунок кас(,вих BrцaTxiB (наданих

кр€дrтiв з бюрl(eту)

фонд фо}ц фоtц фонд фо}ц фонд
1 2 з 4 5 6 -| 8 9 10 ,!1 12 13

1 oprанiзацiятаnpoвeдeннязаxoдiв3питаньзoвнi|.l'lнЬo+кoнoйiiн@
затрат

1

витрати на органiззqiю та проведення заходiв з питань
зовнitlJвьоекономiчноrо спiвробiтництва Рiшення Киiвради 4 244 ооо 4 09з 470,87 -150 529,1з

Пояснення щодо п Mix затвердх(еними та досяrнутими результаtивними поIазнихами

продукту

,l
Учасrь м. Кисва у мiхнароднiй виставцi HepyxoмocTi (MlPIM,
(м, Канни. Республiка Францiя) вн}трiшнiй облiк

1 1 1 1

2
Органlзацiя та пров€дбння lхвостиl]iйноrо (фруму MicTa
Kl'eвa внлрiшнiй облiк 1

,1
1 1

з
Кль]dсrь промофйних заходiв стосовно залtл]еяня
донорФкоi допомоry внлрiшнiй облaх

,5 -55

Поясн6}iня щодо причин розбlхносr€й мiж льтативними показниками
об провеаенням промоЦОнuх захоОЬ бэз зOiйснення вчOаmхiв на Iпа кру2лоzо сmопу

ефеrтивностi

1

Сбр€днiвrтрати на r€сть м. Киева у ili)ýlароднiй виставцl
нерухомосri .M|P!M, (м. Каяни, Роспублi€ ФранЦя) грн

1 635 ооо 1 бз5 о00 1 624 470,87 1 624 470,87 _10 529,1з _10 529.13

витрати на органlзацlю та проведення
|нвестицiйноaо 2 469 000 2 469 000 2 469 000

з
С.р€днi витрати на промоцiйнi заходи стосовно iаллонн8
донорськоi допомоrи i грн 28 000 28 000 -28 000 _28 000

Пояснэння цодо причин розбirшосrsй Mix затвардхенини та

,ri :,'], l ,пояснэнвя щодо прr.чин роr16iхностой taix заrв€рАжэнимиtа досяrнутими розультатив}lими показниками

г; l
Е I

8

г

ВВилення

2

--l . и. ооо

ffi
jчФ

т5



поmробч, обуtовлонd.проеваей,8м проlфчiйнUх зs!оdis боэ заlDсrояrrя вUааmr(Ёа.s cbopgami робоччх зусmрiчвl mа хруzло2о
яхостi

1
0,2

пвмпи зростання о|Фпорту м. Киова порiвняйо з ,юпороднlu
106,6 106,6 106,8 106,8 0,2

2 Пiдготоsка iнформацiйних матерiалiв lлодо економiчного потенцiалу та ifiвестицiйних можливостей Киева
затрат

Витрати ка пИготоаку iн(фрмацiйних матерiалiв, оковлення
та супровlд бази даних, веб rюрIалiв та lнtlJих заходiв,
спрямованих на пивищення рейтинriв та iмцху мaста Киева
на мЬ{народнiЙ apeнi

839 895 8з9 895 453 895 45з 895 -з86 000 _з86 000

э мончою кiлькjсmю iнфорцвФiно-прфенmафанчх мапврiалiв, якi булч прчdбанi в
продукту

1

Клькiсть виrотоолёних промо-роликiв про iнвесrицiйнi
можливостi Micтa киева внугрiшнiй облiк 1 1 1 1

2 хiльхiсть пИготовленоi iнформацiйноi продухцii 650 -2175 -2175внугрiшнiЙ облiк 2 в25 2 а25 650 п
Пояснення щодо п

зв'язку з менLчою iльiсm!о провеаенuх захоаiв mа
ниrlи та досяrнутими льтативними поIазниками

3

Кiлькiсть розроблбних р€комендацiй цодо комунil(ативних
кампанlЙ, що базусться на аналiзilнформацiйного поля
проведених заходiа в 2019 роцi внлрiшхaЙ облiк

1 11 ]

1 1
Кiльхiсть розроблбних концепцiй проведення lввестицiйного
сфруму Micтa Киева 2020 внутрit!нiЙ облiк

1 1

Пояснення щодо п чин розбh(ностеЙ иiж затвердхеними та досяrцmiми

Поясноння щодо причrrн розбlхностёй мiж затбердхбними та дося
узв 3 ненчою кiлькЬmю факпUчно прфеdенuх захоаiв па

3

Середнi aитрати на розроблення рекомендацiй щодо
комунiкlтивних lclмпан|Й, що базу€ться на авал|зi
iнформацiйноrо поля проводених заходiв в 2019 роцi

"::!:!:
199 000 199 000 199 000 ,l99 000

4
Середнi витрати на розроблення однi€i концепцii
провед€ння lнв€сrlll]iЙноrо форуму Micтa Киева 2020 rрн

191 000 191 000 _191 000 _191 000

льтативними по*азниками

ефеrтивностi

1

Середкi витрэти на виrотомення qдяоrо пtюrкFFюлиlry пtю
iнвосrицiйнi моlФивосrl мiФа Ки€ва 184 900184 900 184 900 184 900

2
сар€днi arтрати на виробництsо /пИrотовку 1 од
iнфорrrацiйних маторiалiв rрн

93,8 9з,8 107,847 14,047

розбЬl(ностоЙ мiж затвердженими та досягнутими вними показнихами

якостl

1
11,9

томпи зростання iнвестицiЙ в основниЙ капiтал в м, Ки€аi
порlвняно з попереднiм роком у. 106 106 117,9 117.9 11,9

3 Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документiв, пов'язаних з соцiально.економiчним розвитком Micтa
затрат

виlFвтч на виконаt|ня Еюзроблення проrнозних та
проrрамних докумвнтiв

23 756 14023 756 140 2з 756 140 23 756 14о

продукrу
1 кiлькiсть доручбкь (завдань), якi плануетъсrl виконати од Звaтнlсть устаноб 2з 2э 2з

ефективностi

1

середня варт|сть витрат 8а аиюнання одноrо доручення
(заqдання) грн

1 0з2 876 1 0з2 876 1 032 876 1 0з2 876

якостl

1

динамlка кlлькостi виконаних доручеь (ззвдань) в
порiвняннl з минулим рокоц

100 100 100 100

.4 GупроЕiд окремих 11po€KтiB щодо. розвитку иiста Кисва на постiйнiй ocнoвi
затрат

I
п

п

1

1

.],,_ .]. ,

Т "*,
---l ,rs.,

I

I

1 l]



1

вtтрати на сlпровЙ оФомих проектiв щодо'розвитlry Micтa
киева на постiйнiй ocHoвi Фн,

Рlш€ння кмР,

кмдА
730 150 7з0,150 -213 309 -2,1з 309

Лоясноння щодо прнчин роa6iхностей Ml)l затвэ ними тадосяrнrrями розультативнями показнихами
Економiя коLчmiв за про<!оOоння закулiволь пidвiфмчою усmановоlо КНДУ tДlPov
продуrrу

кiлькiсть пр€кrlв, дорr{ень (завдань), якj плану€ться
1 1

Звiтнiсть уста8ов
1

ефекrивностi
-213 309,з7сёреднi витрати на виконання одноrо проекry, доргrення

(завдання) 7з0 150 516 840.6з 516 840,63 _21з з09,з7

Пояснення щодо причин
Економiя коumiв за

ми розультативними поl(азtlиками
пВвiёомчою уdпановою КНДУ НДlРОМ

якостi
динамiка кiльхостi sихонаних проектiв, доручень (3авдань) в
порiвняннi з минулим роком у.

100 100

Забезпечення придбання обладнання та предметiв довгострокового корисryвання
затрат

1

_4 665 _4 665
витрати на оновлення матбрiально-технiчноi бази rрн кмм 90 700 86 035 86 035

Поясноння щодо причхн розбiхностей Mix затвердr{еними та дося льтативними похазниками
Ехономiя koamie за
п

1 кйьхiсть одиниць придбаноrо обладнання Звiтнiсть установ 6 8
Гlояснення цодо п ilносгей мЬ( затверджени!l9t та досяrн}rrrrми льтативними похазнихамя

КНДУ НДlРОМ вuнuкла ехономiя кочJmiв dля фаmховч х оduнч l+ mе xиiкu

ефекrивностi
1 середнi витратй на придбання одиницi обладнання _4 36з _4 36з

якостl
рiвеяь забезпечбностi обладнанням 100 100 100

Аналiз стану виконання результативних показнихiв

10.Узаrальнений висноаок про виконання бюджетноТ проФами.

Проrрама ви|Фнана. вiдхiлення поясненiза кохним напрямом використання бюджетних xotлTiв, проrрама с акгуальною для подsльluоi ]i реалiзацii

Пояснення щодо причин ими та досяrнrтиi.l'l результативними поl€зникаки
зменьuенi у эв'язку э прчdбанням dоаапковuх оduнчць mexqixu

'Зазначаються Bci напрями використання бюджетних KoUJTiB, затвердх(енiу ласпортi 6 'i проrрами

Начальнuк вiёOiлу буаалmерськоzо облiху mа звimносmi -
2оловнчЙ бухеалmор

н.о. мельнчк
(iнi1,1iали та прiзвищв)

ю.В, Бойко

В.ююм бюдФфi прср.мч g ffi*иЕrи 000о11460 d з1,12,2019 0]00:00

(iнiцiали та прiз3ище)

Дuрекmор

516 841 516 841

1
1

1 | чзо rso

l, Г-;Г-l ,- г---г-__-l
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90 700

1о 754
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