
Затвермбно
Нахаз MiHicTepcTBa Фiнансiв У{раiни
26,08,2014 м 8зб
'(у редащii наказу Miнicтepcтзa фiнансiз УФаiни
9И 29 rрудня 2018 року М 1209)'

Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми мiсцевого бюджету на 2020 piK

Делартамент економiки та iнвестицiй виконавчоrо органу Киiвськоi Micbкoi ради (КММ) 046зз42з2700000-тйтБй;Бй;6;г,
видэrхiв r. rр.дитrt lli

мiсцФо бюдх.rу)

(хайм€хувахяя,олоsноr. р.rпорядяяrа rошliв giсqеоого бюаету)

0463з42з2, 2710000 Департамент економiки та iнввстицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КММ)
(наймелубання вцповцальNоrо чиюнавця)

7693 0490 lншi заходи, пов'язанi з економiчноюдiяльнiстю

(код Проrрамюi mвсйфпацl
*даrdб 1а .рёд,rуФнrя

,iсцФФо брдхету)

26000000000з 2717693

4.Цiлi дерхааноi полiтиl(и, на досяrнення якиJ( спрямовано реалiзацiю бюд{етноi проrрами

забезпечення збалансованоrо е(ономiчного i соцiальноlо роз м, Ки€ва. пiдвицення

збапансованого ехономiчного i соцiального розвитку м, Ки€ва, пйвищен ня авторитету столиц

(ход Про.рзмю, ш*lфпацi

х сцфrо бюлrc,у)

kй т.ййr';фlйюl (хайrcяуванвя бюлхеl юi проlраgя ] дrо з Тяпобою проrрамюю юас,фхзцi.ю вщаiхiв la хр€диlувахяя
gьцеФrо бющеrу)

5,Мета бюджетноi проrрами

Nез/п Цiль дерхавяоi полiтихи

]

6,Завдання бюдх(етноi проrрами

] Органiзацiя та лроведення заходiв з питань зовнiшньо-економ]чного спiвробiтництва, пrдrотовка матерlалjв
2 Пiдготовка iнформацiйних маIерLалiв щодо економiчноrо потенцiалу та iнвестицiйних мохливостей Киева
з Розробка не3алех{яого комплексноrо рiчноrо звiry Micтa Кисва за попереднiй звiтний piK

Забезпечення розроблення лроrнозних та проrра мних документiв, пов'язаних з соцiально-економlчним розвитком Mlcтa
5 Забезпечення придбання обладнання та предметlв довгострокоsого хористування

7 Видатки {наданl хредити з бюр(еry) та напрями аикористання бюд(етних xol,lJтlв за бiоркеrною програмою

Напрями вихористання бюджетних
Затверрrcно у паспортi бюдхетноi проrрами наданi Федити з бюдr(ету)

фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 ]]

]
Органiзацiя rа проведення заходiв з питаr]ь
зовнiUJню-економiчного спiвробirництва.
пЦготовха матерiалiв

4 40з 000.00 4 403 000,00 3 405 400,00 3 405 400,00 -997 600.00 -997 600,00

2
Пiдrотовка iнформацiйних матерiалiв щодо
е(ономiчного потанцiалу та iнsестицiйних
мох{лиаостей ки€ва

2 597 000.00 2 597 000,00 80 640.00 80 640,00 ,2 516 360,00 _2 516 360,00

rредяryмння бюмеrу)



3
Розробка н€залежного {омплвксного
рiчноrо звiту MicTa Киева за попереднiй
звiтний pix

1 5оо оо0 00 1 31з 700.00 1з13 700,00 _186 300.00 _186 з00 00

Заб€зпечення розробпення прогнозних та
програмних до(ум€нтiв. пов'яз:lних з
соцiально-€кономiчним розвитком Micтa

з0 7]3 200,00 з0 713 200,00 28 581 8з2 65 28 581 832,65 .2 1з1 з67,35 _2 131 з67,з5

Забезпечення придбання обладнання ta
предметiа доагострокового корисryвання

,|0о 000,оо 1оо 000,оо 99 361,00 99 361,о0 _6з9,00 _639,00

з9 213 200,00 ,l00 000,00 39 313 200,00 зз 381 572,65 99 361,00 33 480 933,65 .5 831 627,з5 -639,00 -5 832 266,з5

бюдхотноi проrрами

пов'язаноI з поLJJиренням rостроi респiраторноi хвороби СОvlD_,t9,спричиненоi Kopoнoвipycoм SARs-cov-2

пов'язаноi з поц]иренням rocтpoi респiраторноi хвороби СОvlО_19,спричинено'i Kopoнoвipycoм SАRs-Соv-2,за{упiвлi перенесенi на 2021 pi,(

Напрям 3 Ехономiя хошriв за результатами проведенчя за(упiвель
Напрям 4, Еkономiя |{оштiв за результатами проведених закупlвель
Напрям 5: Економiя хоштiв за результатами проведення закупiвель

8,8идатки (наданi кредйти з бюджету)на реалiзацiю мaсцевиrреriональних програм. якiвиконуються в мФl(ах бюметноi програми

Найменування мiсцево]7реriональноi проrрами

3атверджено у nacnopтi бюдя(етноi
проrрами

Kacoвi видатки (наданi кредити) Вiдхилення

фонд фонд фонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 ]1

9.Результативнi показники бюдхотноi проФами та аналiз ]i вихонання

Nаз/п Дхерело iнформацii

Затвермено у паспортi бюметноi
проФами

Фапичн результативнi локазl]ики,
досягнут за рахунох мсових видаткiв

(наданих кредитlв з бюджету)
Вiдхипення

фонд фонд фонд
] 2 3 5 l 9 ]0 ]] 12 1з

1 Органiзацiя та проведення заходiв з питань зоанiUJньо-економiчного спiвробiтництва, пiдготовка матерiалiв
затрат

l
витрати на органiзацiю та проведення заходiв з питань
зовнlчJнюекономiчного спiвробiтництва грн 4 40з 0оо 4 403 000 з 405 400 з 405 400 _997 600 _997 600

хворобu С Оv l D 1 9, спрч чuненоi SдRS,соУ-2
продукту

]

кlль{iсть мькнародних та локальних виставкоsо_ярмаркови;
заходiв, у якш азято участь ол знлрlшнlй облiк

,4 -1II
Пояснення щодо причин розбiжносrбй мaж затвердя(€нl,tми та дося
Не прчiняmmя rlecmi мjжнароdнчх захоdах з ввоOонням muмчасовuх обмежвнь енаслidок наdзвччайнаi СОvlD-19,спрччuнаноi SaRs,co

2
Учасrь м. Киева у мiхнароднiй виставцi Hepyxoмocli
{МlРlМя (м. Канни. Респфлiка Францiя) внyIрiчJнiй обпiк

1 ] ] 1

Поясненпя щодо п и та досяrнутими результативхйми показнихами
3вrзку з ввеdенням mчмчас(Nчх обмвхвнь внаслidок наdзвuча ноi 'язаноi з почuренням zосmроi рвспiраmорноi хворобч СОvlD-lg,спрччUнsноi Kopoнoolpycoм sARs-co

з
Участь у мiх(народному iнвестицiйному форуiri АппUаl
lпчеslrпепt Meetjng (м. ДубаТ, ОАЕ) внуrрiшнiЙ облiк

1 1 1]

Пояснення щодо п и та досягнутими резульiативними показни|(ами

1 500 000,00

5

6



Органiзацiя та проведення lнвестицiйного форуму Micтa
ки€ъа 1 1 ] ]

Учасrь у мЬкнароднiй висiавцi HepyxoмocTi {Експо_Реал,
(м, Мюнtен, ФРН) внугрiшнiй облiк

1 1 :

Поясноння цодо причин ми та досяrнrrими результативними показниками

ефективностi

]
середнi витрати на участь в 1 виставково_презентацiйяому

грн 2 ]00 750 2 100 750 з 405 400 3 405 400 1 з04 650 ] 304 650

Поясненrlя цодо причин ними та досягнутими результативними показниками

2
Сореднi витрати на участь м, Кисва у мiхнароднiй висlавцi
Hepyxoмocтi (MlPlM, (м. Канни, Республiка Францiя) грн зб 000 5 400 зо 600зб 000 _з0 600

Поясненхя цодо причин бiхност€й мaж затве нимй та досяrнутими р€зультативними показнихами
Економiя кочmiв за mаmамч п ровеёен ня закупjвел ь

3
Середнi вl,rФати на участь у мiжнародному iнвестицiй8ому
форумiАплUаl lпчеstrпепt lrееtiпg (м, Дуба-l. ОАЕ) грн 6 000 6 000 -6 000 ,6 000

Пояс}l€н}lя щодо прпчин розбiжностой Mix затвердхенимя та досягнутиии льтативними похазнихами
не лрUаняmпя учасmi у мiхGароdнчх захоёах 3 ввеаенням muмчасо<!!х обмвжень внаслidок наdзвччаiноi счmуацЛ, п(ж'язаноi з

Середнi витрати на органiзаlliю та проведення
lнвестицiйноrо форуму Micтa Кисва грн 4 з21 000 4 з21 000 з 400 000 з 400 000 _921 000 _921 000

ч covlD-1g, sARs-co

Пояснення щодо причин розбiжностей Mix( затверд).{еними та досяr
Ехономiя KoumiB за ре3

5
Середнr витрати на участь у мiх(народнiй виставцi
Hepyxoмocтi (Експо_Реал, (м, Мюнхен, ФРН) грн 40 000 40 000 _40 000 _40 000

Поясн€хня щодо причин розбЬ(ностей мiж ]атвердхеними та
нв прчоняrпrпя учасmj у
якостi

]

темпи зростання експорту м, Ки€ва порiаняно з попер€днiм
вlдс 107,1 107, ] 98,8 98,8 _8,3 ,8.3

2 Пiдrотовка iнформацiйних матерiалiв |лодо економiчного потевцiалу та iнвестицiйних моrФивостей Ки€ва
затрат

,|

Витрати на пiдготовlry iнформацiйних матерiалiв, оновлення
та супрозlд бази даdиI, веб порталlв Ia lhtrих ]а)(одiв,
спрямованих на пiдвищення рейтингiв та iмiдху Micтa Ки€ва
на мiжнародвiй apeнi грн

2 597 000 80 640 -2 516 з602 597 000 80 640 _2 516 з60

Поясн€няя цодо причин розбirностой Mi){ затверджёними та дося

рв спi раmорноi хворобu СОv l D- l 9. SARs-coy-2 cBHi ва 2021 pj(
продукrу

КaльПсть виrотовлених промо-роли{aв лро iна€стицaйнi
можливостi Micтa киева внлрit!нiй облi{

1 ] 1 ]

2 кiльtсть пИrотовленоi iнформаЦйноi продукцii од внугрiшнiй облl( 1 000 _1 0001 000 -1 000
Пояснення щодо причия розбiжхост€й Mix ]атвердхеними та дося

С ov l D - l 9, спрuчuноноi Kopoчoqip sARs,co У,2

з
Забезпечёння просування iнвестицiйного iмiд)t(у Micтa КиЕва

lй облlк
2 2 2 -2

Поясноння щодо причин розбiжност€й Mix затвердl{ехими та досягнутини р€зультативними показниками

вуз ла < Кdес ьха бЬнес-еавань,

кцi covlt
Пояснення щодо п ичин розбiжностбй Mix( затвардх€ними та досягнутими льтативними показниками

'па нацiлена на iнозвмну а е а л ] э а цi jHBecmu цi йнчх iH 7!i а m u в iнозвм н u х
кiлькiсть розробпених концелцiй н й облlк ] ] 1

закупiвля пврвнесёна на 2О21 pi(. Пiсля
ктивностi

1

с€реднi витрати на виробництво /пИrотовку 1 од
iнформацiйних матерiалis грн 198 198 ,198 -198

Поясноння щодо причик розбiхносtей мiж !атвердкеними та дося
звмельнчх лumань зоiйснюваmчмуmься Bci необхiанi di Оля

5 400

]

,|



CovlD-l9, sARS-coy-2

80 64о _1,18 з60 _] 18 360
2

Середнi витати на виготоалення одноrо промо_ролику про
lнвестицiйнi можливостi Micla Ки€ва грн 199 000 199 000 80 м0

Пояснвння цодо причин розбirfiостей мiж затве результативними показниками
Економiя кошmiв за

Пояснення щодо причин розбi)*ностей Miж затвердженими та досяrнгими результативними показниками
чцlчнl моклчвосml

ilюземн!х iчB@crnopiB у зв'язку з поаuренням Kopo$aвipycчoi iнdжкч1 covlD-lg

_600 000_600 000
3

Середнi витати на зэб€зпбчення просування
iнбестичiйноaо iмiдху Micтa Киева ч€р€з iHTepHeT та медiа
pecypcrr грн

600 000 600 000

,1 000 000 ,1 000 000Середнi в ти на розробку однiеi конqелцii грн 1 000 000 I@
Пояснення щодо п l)кностеи Mlr( затве

поmребуюmь зarлучвння iнвесmuчjй.

iнвесmчцiйне аzвнmсmво, на розробку просцпiв землеусmрою по чоmuрьом земольнчм diлянкам аля бфлвнчцmва, експлуаmацii па обслуzовування промuсловоео вFла-

земельнчх diлянох в усmановлоному законоёавсmвом поряdку.

поmенцiЙнuмU iнвесmорамU i учаснuкамч промUсловоzо вузла.

оформлення земельнчх djлянох в усmановлвному законоdавсmвом поряаку не заверчено, у зв'язку з невuрiчJенням земельн!х пumань вiаповiана захупiвля не провоduлась
перенесена на 2021 земельнчх пчmань зdiiснюваmuмуmься Bci Heoбxiaqi di dпя реалiзац]:i а kuвcb ха бiзнес -z ава нь,

_56,з
1

119,4 l19,4 63 1 бз,1 _56.зтемпи зростання iнвестицiй в основний капiтал в м, Ки€вi
порiвняно з попереднiм роком вlдс

3 Розробка незалежного комплексноrо рiчноrо звiry Micтa Кисва за попереднiй звiтний piK
затрат

_186 300Витрати на розробку не]алежного ,(омплексного рiчного
звiту Micтa Ки€ва за попереднiй звiтний piK грн 1 500 000 1 500 000 1 з13 700 ] зlз 700 -186 з00

Пояснення цодо п чив розбiжност€Й Mix
Економв кашmiв за провеёоння закупkепь
п

] Кiлыaсть незапежних рiчних заiтi9 внутрiшнiй облiк ] 1 ] 1

ефеrrивrlостi
] Середнi витрати на пiдготовку звiту грн 1 500 000 1 500 000 ,l зlз 700 1 313 700 _186 300 _186 з00

Пояснення цодо причин розбiхl]остей Mix затвердженими та досяrнлими розультативними показниками
Економiя коumiв за Mu п ровеdе н ня закупlвв л ь

Пояснення щодо причин розбiжностей мaх затвердхеними та досяrхrrими результативними показниками

якостl

100 100 ]00
]

Пдготовлених рiчних звlriв до заrальностi кlлькостI
вlдс 100

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

28 581 8з2,65 28 581 8з2,65 _2131 з67,з5 -2 1зт з67 з5
]

sитрати на виконання розроблення прогнозних та
програмних документiв

з0 7] з 200 30 71з 200

mа зменаення кiлькосmi заdля забезпечення очмоеч щоdо mехнiчнчх i



1 кiлькiсть доручень (завдань)l якi плану€ться виконати од Звaтнiсть установ 2ь 2Б 26 26

ефекrивностi

1

середня Bapтicтb витрат на виконання одноrодоручення
(завдання) 1 1а1276,92 1 18] 276,92 1 о99 з01 26 1 099 301,26 -81 975,66 -81 975,66

ичин розбiкностёй Mix затаордхенпиlr rа дося.нtпими рбзупьтативнимй показниlами
Економiя кочmв за ,ульmаmа Mu п рове de нн я закупisе ль
якостi

1

динамiка кrлькостl виконаних доручень (завдань) в
порiвняннi з минулим роком вlдс 100 100 100 100

5 Забезпечення придбання обладнання та предметiв довгострокового корисryвання
затрат

]
бз9 -639

витраrи на оновле8ня матерiально_технjчноi бази грн кмм 100 000 ]00 00о 99 361 99 36]

Пояснення цодо причин розбiжностей Mix затвердкеними та до

варmосmimа зменLчення кiлькосmlзаёля забезпечення вчмо2ч щоёо mехнiчнчх i
продукry

т 8 8 6 6 -2 2кiлькiсть одиниць придбаногообладнаl]ня

азб
)fiостей Mix затвердх(еними та досяrнrrими результативними похазнихами

анапiзу цiн на комп'юmерну
ефеrгивностi

середяj витрати на придбання одиницi обладнання грн 12 500 12 500 16 560,17 16 560,17 4 060,17 4 060,17
Пояснення цодо причин

'Зазначаються Bci напрями ви(ористання бюджетних коштiв. затвердженi у

10,Узагальнбний висновок про виt(онання бюдя(6тноi проrрами,

Протама виконана. вiдхилення поясненi за кохним налрямком вихористання бюдхетних коштtв, протама е аrrуальною для подальшоi ]'i реалlзацii

Дчрекmор

Начальнuк вiddiлу бухеалmерськоао облiку mа звimносmi -
еоповнчй бух2алmер

!6,022021 10a1:40
виФнан. бDдя.rно] прdрэв м пф.!мrrхя 000о126з0 9iд 25 01 ,2021 14 5ý:13

наmалiя МЕльник
tв
о

(iнiцiали/iнiцiал, прiз3ище)

юпjя БоЙко
(iнlцiали/iнiцiал, прiзвйще)

,lKocTi
1 piBeHb забезпеченостl обладнанням вдс 100 100 100 ]00

Аналiз стаху вихонання результативхих похазнихiв
п

е


