
Заlвердх(ено
На€з MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26.08,20,14 м 836
"(у рбдакцia на{азу MiHicTepcTBa фiнансiв Уrраiни
вц 29 фудня 2018 року М 1209)'

1, 2700000

3BiT
про виконання паспорта бюдх(етноi програми мiсцевого бюджеry на 2020 piк

Департамент ехономiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (КММ) 046з342з
( яайr€itФяqr ,оло.яФо ро,пэрФN,rg rфi9 м,фоФго бщrу)

Департамент економiки та iнаестицiй аиконавчого о (кмдА)

0160 011 1 Керrвництво i управлiння у сферi економiхи та iнвестицiй у Micтi Киевi

ц"д * сПрпо),)

мсцФ аодi.rу)

2. 2710000 046зз42з
(хф Проrр!мюi ш9с!ФФцii

бидвrкв lE rред,lуиння

2710160 26000000000
(хФ ПроФам оi oасифПацIi

бидаlа. ra rр.дrrуssняя
м,сцёюьбюм.rу)

{яайлеяу9ахня бюдж€l ноi прсlрами зliдно э Тиmвф проlра ною иасяфiкацi.D вйдаiЬ та iред,туван|я
мЕфооФбюдету)

4 Цiлiдерхавно1 полiтики, на досяrнення яких спрямовано реалiзацiю бюФкеlноi проrрами

Цiль державноi полiтики

Забезпечення реалiзацii дерх(авноi полirим у сферi економiчного iсо1]iального розвитlq на територii Micтa Киова

5 Мета бюджетноi проrрани
Керiвництво l управлiння у сфеg ехономiки та iнвестицaй у Micтi Кисвi

6.Завдання бюд(етноi проrрами

Завдання

] Здiйснення виконавчим opraHoM Киiвськоi ,,,! icbxoi ради наданих законодавством повновахень у сферi економiки та aнвестицiй у Micтj Кисв|

2 Забезпечення зберехення енергоресурсiв
з забезпечення проведенвя капiтальвоrо ремонry та придбання обладнання i предметiв довrострохового користувавня (придбання основного капiталу)

7,Видатки (наданi кредити з бюд*ету)та напрями використання бюджетних коштiв за бюджетною програмою

Nеrп Напрями використання бюджетних
xotl]тlв '

Kacoвi видатки {надан] хредити з бодхету) Вiдхилення

фонд фонд фонд
] 2 з 5 6 7 8 9 10 ]]

1

Здiйснення виконавчим орrаном Киiвськоi
мiсьюi ради наданих захонодавством
поановаr(ень у сф€рi економiхи та
iнвестицiй у Micтi Кисвi

63 767 900 00 бз 767 900,00 50 045 21з 88 50 045 21з 88 Iз 722 686 12 _1з 722 686.12

2 Забезпечення зберехення енергоресурсiв, 408 300.00 408 300,00 lз 1u,46 7з ]з4,46 _3з5 165,54 _зз5 165,54

з

Забезrвчення проведоння капiтальноaо
ремонту та прrцбання обладнання i

предметiв довrостроховоaо l(ористувilння
(придбання ocнoвHoro {апiталу)

846 000 00 846 000,00 814 247,50 814 247 50 -з1 752,50 _з1 752,50

м 176 200 00 846 000,00 50 118 348,и 814 247.50 50 9з2 595,84 l4 057 851,66 _з1 752,50 ,14 089 604,1665 022 200.00



б.одr.тяоi протtll.

crpaтorlt Hoi €юлоriчноi оцi8fi, у зв'яrrу з чим rвр€нбсення ]i rи(онахня на 2021 pix

rрудонь 2020 року у зв'яэry з бцсlпнстю поЕзаикiб лiчильникiв
Напряu З: ЁФtюмlя ,(oUjTlB зil р€зультатgмll пров€дених захуп,в€ль

E,Blцaтni (наданiФодити з бюдхоlу) на р€мiзацiю мiсц6.иrреriональниl проФам, якi виконуюlься в мэхаi бюдхsтноi програми

9-Розультативнa поrcзнихи бюдхотхоi проФами та анмiз ix виконання;

Пояснахня цодо прячхн розбiхностai чiх !!тв€рдr(sхиriи та досяmутхurr розультативнrмх noiiвHr.rrмlr

Затв€ррiено у пас,юртl бпдхэтноi
проrрarи Krcoвi вtд.атхri {Haдaнi хр€дити)

Найl'€нузання мkцабоi/рогii)нgльноi проФз|iи

фонд фо}ц фоtц фонд
1 2 3 5 6 1 8 9 10 11

ппппII

3slвордGно у rвспортi бюр.(€тхоi Факrшнa р€зулыатиэнl по{а!8llоl,
дрсяпrуri за рэryноl xacoox,r зliдатхjэ

(наданих lФ€дliтlв з бюм.ту)Дхер€по iнформацii

фоц фонд фонд
1 2 з 5 6 7 108 9 11 12 1з

1 Здiйснання вriонавчru оргl}lоtr Кйi'Есыоi uiсьIоi р!дr надан}'lх !аlонодавством повновахонь tl сфорl aкономiки та lнвост]{цlй у xlcтl Kr€Bi
затрат

1 dлыiсrь UJlатних одиниць 124 124 ,l24 124
продуrry

1 кiлыiсrь отиl1аних лrсris, эвернень, заяв, сr(арr 29 500 29 50о 21 29а 21 298 ,8 202 -8 2о2
2 l5кiлькiсгь прийнятих нормативно"лравових акгlв 75 5з 5з -22

сфоктявиостi
|dлчdсть а.liонэнrх лlrсть. rаaрl€нь. заяв. cxapl на одноlо 2з8 2з8 ,l71 171 €7 €7

2
кiлькiсть прийнятих нормативво-лравових акгiв на одного

13 13 9 9 -4

з витрати на утриманвя однl€l штатlюl одиниц| грн 517 550 517 5ю 4м 180,23 404 180,2з -11з 369,77 -11з з69,77

Забезпечоння збереження еноргоресурсiв.
затрат

1

обсяr видаткiв на оплаry бнбргоносПЪ та хомунальних
послуг всього. з них на оплату грн 408 300 408 300 73134,46 7з 134,46 _з35165,54 _3з5165,54

п

показlluцlв лiчuльнчкв

Пояснанx, цодо прrrчхн роэбlхфостaй gbr заYвардr(eнйriи та досяr'rуirr$х рбзультrтввнимй поiaзнrliмt'l
2 грн 264 2оо 264 200 64 017,92 _200182,0Е

п оказ Hu к lo лi ч ч л ьн u xi в

лыативнrм, по|(азнrrамll
,12з maxчiqux пuпань но dоzозфч на aоёопосmачaння по оранёобаноu

2020оллапа mоплолосmачання в сlчнi 2021
3 m D 155,31 _7 м4,69 -7 й4,69@

12,1 121 000 -112 038,778 961,2з -1120з8,77

Поясн!яня шодо прrчrн роэ6ilrностэй l'Iж rаiворджез}r,.й та досяrнrтявб ра]ультативнrмя поха]вlrаul

,12
чхк розбiхност.Й xlx l.TB.

з mхнiчнu, пuпань нё не посmачення олокmрооl!ерal rю
5 Оплата iнUJих €нерrоносiiв та aн ком звiтнiсIь -15 900

1

1590о| l l | -15900l5 9о0lгрк

Г8r6Фal4 Ггpк

грн, ? rOOГ-----__-l -- ---7]бФ]5-5ЗТ-

г Г .20о 1srрs64 017.92



hарmаменmом oKoHaMiKu mа швесmчцiй ВО КМР (KMMI не уклаdалось
6 заrальна площа примiщень квм 1028,500 1028,500 1028,500 1028,500

опалювальна площа примiщевь квм 1028,500 1028,500 l 028.500 1028,500
продукrу

0,,] з4 0,]34 0,072 0,072 _0,062 ,0,062

оплапа mеплопосmачання в сiчнi 2021 202а зв'язку з вiёсупнiсmю похазнчхiв лiчuльнчхiв

Поясхення щодо причин розбiкностей Mix затвемr{еними та досяrнrтими результатив}lиии поl(азниlами
2

тис.к
уБ.м 0,з05 0,305 0,09з "о,212 -0,212

з mехнiчнчх лчmавь не на воёопосmачання по оренdованому прuмiщенню на вуп-Хрещаmчк.12

з Елекгроенергil
тис квт
,год Звiтнiсть установ

4,1,7з 41,7з 16,758 16,758 "24 912 -24,972

ими та досяrнrrими результативними показниками
З mвхнiчнчх пumань нв укпаёвнi ёоzоворч на посmачання

Пояснення щодо причин розбir(ностей Mix затвердхеними та досяrнутими результативними показниками

12

ефектив HocTi

01з 01з 0,07 0,07 -0,06 -0.06

2020 року у зв'язку з вidсуmнiсmю покаэнчкiв лiчUльнчкiв

2

хуб,м
на1

щi

0,297 0.0904 0.0904 _0,2066 _0,2066

Пояснехня |лодо причин розбiхност€й мiж 3атэердженимlr та до
з mехнlчнчх пumань не dоеоворч на воdопосmачання lю оренdованору прuмiщенню на вул,Хрвщаmчк,12

квт,год
на1

ззг.пло
щi

40 574 40 574 16 29зб

з

]6,2936

Пояснення щодо причин ро]бiхностей Mix затвердхеними та до
З mехнннчх пumань нв уклаdвнi dо2оворч на поспачання елекmроанереi по анню на вул.Хрещапчк, 1 2

Поясноння lлодо причин розбiхностей Mix затвердхеними та досяaнуl'иtltlи рýзультативнимrr по(азнихами

якостi
Рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному
вираri: вlдс]

вlдс 05 0,5 46,272 46,2l 45,77 45,77

з

Обсяг рiчноi eKoнoмii бюдхетних коtlJтiа,отриманоi вiд
проведення заходlв, що лриводять до збереження та
eKoHoMii енерrоресурсiв(води,тепла,електроенергii тощо )

грн

1 з21 1 з21 97 з46,7 97 346,7 96 025,7 96 025,7

3 Забезпечення проведення капiтального ремонту та придбанвя обладнання i предметiв довгострокового корисryвання (придбання основного капiталу)
затрат

BapтicTb придба8ня обладнанвя та предметiв
довгостроковоrо {ористування

мб 000 8.1б 000 814 241 ,5 а14 24f ,5 _з1 752,5 _з1 752,5

Економiя Rошmiв за mаmамч провеаенuх
2 Bapтlcтb провёдення капlтального ремонry грн

продукrу

4] 41 .11
]

fiлькiсть придбаного обладнання та предметiв
довгостроlювоrо корисryвання

ефекrивностi

грн 20 бз4 20 634
]

середня Bapтicтb витрат на придбанfiя одиницiобпаднання
та првдметiв довгострокового юристув:lння

19 859,7 19 859,7 -7 74,з -1,14,з

-

1

0,09з

24,28о4 -24,2804

41



Аналiз стану виrонання результативних похазк1,1кlв

Пояснення щодо п мiж затвердr(еними та досягнл'ими результативними показниками
Екоllомlя хочmiв за

10,Узагальнений висновок про виконання бюдхетноiпрограми

Програма виконана, вiдхилення поясllе lза кожним напрямком використання бюдхетних коштiв, програма € акrуальною для подальшоi i] реалiзацii

'Зазначаюrься Bci напрями використання бюлжетних хоштiв затвердкенi у

Дuрекmор

Начальнчк вiddiлу бухеалmерськоео облiку mа звimносmi -
zоловнчй бухеалmер

0000l262B
16022021 1013:50

виrонання бюдхэrюi проrрами ъ похаlнgЕни 000о12623,а 25.01 2021 00jOOi00

наmалiя мЕльник
(iнlцiали/iнiцiал, прiзвище)

юлiя бойко
(iнiцiали/iнiцiал, прiзаище)


