
Додаток
до П/етодичних рекомендацiй щодо здiйснення
оцiнки ефекгивностi бюджетних програм

оцlнкА ЕФЕктивност| БюджЕтноi прогрдми
за 2020 piK

1 2700000 flепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу
(ктпквк мБ)

27,10000

(найменування fоловного розпорядника)

Департамент економiки та !нвестицiй виконав
(ктпквк мБ) (найменування вiдповlдального виконавця)

27,17693 0490 lншi заходи, пов'язанi з економiчною lяльнlстю
(найменування бюджетноi лроrрами)

Пiдвичlення ефекrивностi управлiння соцiально-економiчними перетвореннями в MicTi, створення сприятливого
iнвестицiйного середовиu.lа та залучення коштiв до мiського бюджеry, забезпечення збалансованого економiчноrо i

соцiального розвитку м, Киева, пiдвищення авторитеry столицi

5. Оцiнка ефективностi бюджетноi проrрами за критерiями:

5.1 "Вuконання бюdжеmноТ проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнuх кошmiв":

ктпквк мБ) (кФквк)

4. Мета бюджетноI програми:

План з урахуванням змiн виконано Вiдхилення
загальний

фонд
заrальнии

Фонд
спецlальнии

фонд
спецiальний

фонд
Разом загальний

фонд
спецiальний

фонд

N9

з/п показники
Разом

з9 21з 200,000 100,000 39 213 200.000 зз 38,1 573.000 99 з61,00 зз,l80 9з4,000 ,5 831 627,000 -6з9,0001 Видатки (наданi кредити) _5 8з2 266,000

вт ч

39 213 2оо,оо0 1оо,Oоо з9 21з 2оо,Oо0 33 з81 573.о0о 99 з6l,о0 зз 4а0 9з4,оOо -5 Езl 627,0о01,1

lчui захоdч, повrзанi з економiчною
diяльнiспю -639,ооо -5 8з2 266,о0о

4 40з 000.00 з 405 400 00 з 405 400 004 403 000 00 _997 600 001.1.1

Органiзацiя та проведення заходiв 3 питань
зовнiшньо-економiчного спiвробiтництва,

пiдготовка матерiалiв ,997 600 00

pHol хвороби covlD-1 9, спричиненоi KopoнoвipycoM SARS-coV-2поширенням гостроi респiрато

2 597 000 000 2 597 000 000 80640,000 80640,000 2 516 з60 00011.2

Пiдготовка iнформацiйнйх матерiалiв щодо
економlчного потенцlалу та tнвестицlйних

можливостей киева _2 516 з60.000

пп

киТвськоТ MicbKoT

2.

3.

Разом



поширенвям гостроl респlраторво'r хвороби covlD-19 сп ичиненоi KopoнoBipycoM SARS-coV-2, закупiвлi перенесенi на 2021 pi(

Розробка незалежного комплексноaо рiчного
звlту м|ста Кисва за попереднiЙ звiтниЙ piK 1 500 000 00 1 500 000.00 1 313 700,00 1 313 700 00 186 з00 00 186 з00.00

Економiя коштiв за результатами проведення закупlв

114

Забезпеченвя розроблення прогнозних та
програмних документiв, пов'язаних з соцlально-

економiчним розвитком Micтa з0 71з 200.00 з0 71з 200 00 2а 581 азз 00 26 5Е1 833.00 _2131 з67,00 21з1 367,00

Економiя KoLuTiB за результатами проведених закупlвель

3абезпечення придбання обладнання та
предметiв довгострокового корисryвання 100 00 100,00 99 з61.00 99 361 00 _639 00 _6з9,00

Економiя коштiв за результатами проведення закупlвель

5-2 "Вuконання бюdlкепноi проерамч за dжереламч наdхоdжень спецiальноео фонdу":
н

виконано
N9

з/п показники Вiдхилення

х1 3алишок на початок року х
вт ч

хвласних надходжень х
х1,2 lнших надходжень х

2 Надходження
вт ч

власнl надходження2,1
2,2 надход)t(ення позик

повернення кредитlв
lHtul надходження2_4

з 3алишок на кiнець року
вт,ч
власних надходжень3.1

з2 lнших надходжень

5.3 "Вuхонання резульmаmчвнuх показнuкiв бюdжеmноi проерамч за напрямамч вuкорчсmання бюdжеmнчх кошmiв":
н

Затверджено паспортом бюдltетноi
проrрами виконано Вiдхилення

спецiальний
фонд

Разомзаrальнии
фонд

заrальнии
фонд

спецiальний
фонд

Разом
загальний

фонд

N9

з/п показники спецiальний
фонд

Разом

1 Орzанiзацiя mа провеdення захоdiв з пчmань зовнiшньо-ехономiчноео спiвробiпнuцmва, пidzоmовха маrперiалiв
затрат

1.1 з

115

План з урахуванням змiн

11
ll



1

витрати на органlзацlю та проведення заходlв з

питань зовнiшньоекономiчноrо спiвробiтництва,
грн, 4 40з 000,00 4 403 000,00 3 405 400 00 з 405 400,00 _997 600,00 -997 600,00

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж 3атвердr(еними та досяrнутими результативними показниками

поширенням rостроi респiраторноТ хвороби covlD-19, спричиненоi KopoнoBipycoм SARS-coV-2
продукrу

]

кiлькiсть мiжнародних та локальних виставково-
ярмаркових заходiв, у яких взято участь, Од. 4,00 4,00 _4,00 -4,00

Гlояснення щодо причин розбiжностей Mi)K 3атвердr(еними та досягнлими результативними показниками

спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-cov-2

2

Участь м. Кисва у мi)i(народнiй виставцa
Hepyxoмocтi (MlPlM)D (м, Канни, РеспФлiка
Францiя), од. 1,00 100 -1,00 _1,00

Пояснення щодо причин розбiжвостей Mix затвердженими та досягнлими резул ьтативними показниками

спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-coV-2

з
Участь у мiжнародному iнвестицiйному форумi
Аппчаl lnvestment lйееtiп9 (м Дубаl, ОАЕ), од 1,00 100 -1,00 _],00

Пояснення щодо причин ро3бiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-cov-2

4
Органiзацiя та про8едення lнвестицiйного

форуму Micтa Ки€ва, од. 1,00 100 1 ,00 1,00

5
Участь у мir(народнiй виставl]i Hepyxoмocтi
(Експо-Реал) (м- Мюнхен, ФРН), од. 1,00 100 -1,00 _1,00

Пояснення щодо причин ро3бiжностей мiж затвердr(еними та досягнrrими ре3ультативними показниками

спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-cov-2
ефеггивностi

1

середнa витрати на участь в 1 виставково-
презентацiйному заходi, Грн, 2 100 750,00 2 100 750,00 з 405 400,00 3 405 400,00 1 304 650,00 1 з04 650,00

Пояснення шодо причин ро3бiжностей мiж затвердженими та досягнгими результативними показниками

спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-coV-2

2

Середнi витрати на участь м, Киева у
мi}fiароднiй виставцi HepyxoMocтi (MlPlM> (м

Канни, Республiка Францlя), ГРН. зб 000,00 зб 000 00 5 400,00 5 400,00 -30 600,00 _з0 600,00
Гlояснення щодо причин розбi)t(ностей мiж затвердженими та досяaнутими результативними показниками

Економiя коштiв за ре3ультатами проведення закупlвель

з

Середнi витрати на участь у мiжнародному
iнвестицiйному форумi Аппчаl lnveStment
Meeting (м, ДубаТ, ОАЕ), ГРН, 6 000,00 6 000 00 _6 000.00 _6 000,00

Гlояснення щодо причин розбiжностей Mir( затвердженими та досяrнлими результатив}lими показниками



спричивеноТ KopoHoBipycoM SARS-coV-2

4 з21 000,00 4 321 000,00 3 400 000,00 з 400 000,00 _921 000,004
Середнi витрати на органiзацiю та проведення
lнвестицiйного форуму Micтa Киева, ГРН, _921 000,00

Поясне}lня шодо причин розбiх(ностей MDK затвердженими та досягв утими результативними показниками

Економiя коштiв за результатами проведення закупiвель

40 000 00 40 0оо о0 -40 000,005

Середнi витрати на участь у мiжнароднiй
виставцi Hepyxoмoci (Експо-Реал), (м, Мюнхен,
Фрн), грн. {0 000,00

Гlояснення щодо причин ро3бiжностей мiж затвердх€ними та досягнуrими результативними показниками

спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-coV-2
якостl

107,10 107,10 98,80 98,80 -8,301

темпи зростання експорту м Ки€ва порiвняно з
попереднiм роком, ВlДС, -8,з0

2 Пidеоmовка iнформацiйнuх маперiалis цоdо економiчноzо поmенцiалу mа iнвесmчцiйнчх моrклчвосmей Кчева

затрат

2 597 000,00 80 640.00

Витрати на пiдготовку iнформацiйних
матерiалiв, оновлення та супровiд бази даних,
веб порталiв та iнших заходiв, спрямованих на
пiдвищення рейтингiв та iмiдlry Micтa Ки€ва на
мiжнароднiй apeBi, ГРН, 2 597 000,00 80 640,00 _2 516 360,00] _2 516 360,00

Гlоясневвя щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягвлими результативними показниками

поширенням rостроI респiраторноi хвороби covlD-19, спричиненоТ короновaрусом SARS-cov-2, закупiвлi перенесенa на 2021 рaк

продукrу

1,00 1,00
Кiлькiсть виготовлених промо-роликiв про
iнвестицiйнi можливостi Micтa Ки€ва, од. 100 1,00

1000,00 1000,00 _1 000,002
кiлькiсть пiдrотовленоi iнформацiйноi продукцii,
од -1 000 00

Гlояснення щодо причин ро3бiжностей Miж затвердженими та досяaнутими ре3ультативними показниками

гостроi pecпipaToptloT хвороби covlD-19, спричиненоi KopoнoBipycoM SARS-coV-2

2,00 2,00 -2,00з

Забезпечення просування iнвестицiйноrо iмiджу
Micтa Киева чере3 iHTepHeT та медiа ресурси,
од -2,00

Поясневвя щодо причйн розбiжвостей мiж затвердженими та досягнлими результативними показниками

поширенням коронавiрусноl iнфекцii coVlD-1 9

1,00кiлькiсть розроблевих концепцaй , од 1,00 _1,00 _1,00

Гlоясвення цодо причин розбiжностей MD{ 3атвердженими та досягнrгими результативними показниками

(киiвська бiзнес-aавань),
ефективностi

198,00 -198,00]

середнi витрати на виробництво /пiдготовку 1

од, iнформацiйних матерiалiв, ГРН, _198,00

п

1

198,00



Пояснення щодо причин розбiжвостей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Tocтpoi респiраторноi хвороби covlD-19, спричинено-l KopoнoBipycoм SARS-coV-2

2

Середнi витрати на виготовлення одного лромо-

ролику про iнвестицiйнi можливостi Micтa Кисва,
грн, 199 000,00 199 000,00 80 640,00 80 640,00 -118 з60,00 _1 18 360,00

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затверд}<еними та досягнrгими ре3ультативними показниками

Економiя коштiв за результатами проведення закупlвлl

3

Середнi витрати на забе3печення просування
iнвестицiйного iмiджу Micтa Киова через
iHTepBeT та медiа ресурси, ГРН 600 000,00 600 000,00 -600 000,00 _600 000,00

Пояснення щодо причин розбiжностей Mi)i( затвердженими та досягнгими результативними показниками

актуальнiсть для повноцil]ноi реалiзацLi lнвестицlйних iнlцIатив iноземних iHBecтopiB у зв'я3ку з поширенням KopoнaBipycнoi iнфекцii covlD-19
Середнi витрати на розробку однi€i концепцii,
грн, 1 000 000,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 _1 000 000,00

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

включено до перелiку об'ектiв, якi потребують залучення iнвестицiй,

вузла,

забезпечуоться процес оформлення земельних дiлянок в установленому законодавством порядку,

основних с(ладових, напрямiв дiяльностi та умов спiвробiтництва з потенцiйними iнвесторами i учасниками промисJlового вузла,

проводилась

промислового вузла (киiвська бiзнес-rававь).
якостl

1

темпи зростання iнвестицiй в основний капiтал
в м, Киевi порiвняно з попереднiм роком, ВlДС, 119,40 119,40 63,10 63,10 -56,з0 _56 30

з Розробка незалежно2о комплексноео рiчноео 3вimу мiсrпа Кчева за попереOнiй звimнчi рik
затрат

1

Витрати на розробку незалежного
комплексного рiчного звiту Micтa Кисва за
попереднiй звiтний piK, ГРН. 1 500 000,00 1 500 000 00 1 з13 700,00 1 313 700,00 -186 з00,00 -186 300,00

Пояснення щодо прйчин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економiя коштiв за результатами проведення закупiвель

продукту
1 Кiлькiсть не3алежних рiчних звiтiв од 1,00 1,00 1,00 1,00

ефекгивностi
1 Середнi витрати на пiдготовку звiту, ГРН 1 500 000 00 1 500 000,00 1 зlз 700.00 1 з]з 700,00 -186 300.00 186 з00,00

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками



Е(ономiя коштiв за результатами проведення закупiвель

якостl

1

ГIiдготовлених рiчних звiтiв до загальност1
кiлькостi запланованих, ВlДС 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Забезпечення розроблення проенознчх mа проzрамнчх dокуменmiв, пов'язанчх з соцiально-економiчнчм розвчmком Micma
затрат

1

витрати на виконання розроблення прогвозних
та програмних документiв, грн, з0 71з 200 00 з0 71з 200,00 28 58] 8з2 65 28 581 8з2 65 2 1з1 з67,35 21з1 367,35

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показникам и

щодо технiчних t функцlональних характеристик предмета за(упlвлi,

продуfiу

1

кiлькiсть доручень {завдань), якi плануеться
виконати, ОД, 26,00 26,00 26,00 26,00

ефективностi

1

середня Bapтlcтb витрат на виконання одного
доручення (3авдання), ГРН, 1 1а1 276,92 1 1в1 276,92 1 099 301,26 1 099 з01,26 -81 975,66 _81 975,66

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердr(еними та досягнутими результативними показниками

Економiя коштiв за результатами проведення закупlвель

якостl

1

динамiка (iлькостi виконаних доручень
(завдань) в порiвняннi з минулим роком, ВlДС 100,00 100,00 100 00 100,00

5 Забезпечення прчdбання облаdнання па преdмеmiв dовzос о корчспуванвя
затрат

1

витрати на оновлення матерlально-технlчноl
бази, гРН, 100 000,00 100 000,00 99 361,00 99 з61,00 -6з9,00 -639,00

Пояснення щодо причин ро3бiжностей Mir( затвердженими та досяrнутими ре3ультативними показниками

прийнято рiшення - збiльшення Bapтocтi та зменшення кlлькост] задля забезпечення вимоги щодо технiчних iфункцiональних характеристик предмета закупlвлi

продукту
1 кiлькiсть одиниць придбаного обладнання, од 8,00 8,00 600 6,00 -2,00 2.00

Пояснення щодо причин розбiжностей мaж затвердх(еними та досягнутими результативними показниками

В зв'язку iз провёденням аналiзу цiн на комп'ютерну TexHiKy збiльшилась середня BapTicTb одиницi технiки

ефекrивностi

1

середнl витрати на придбання одиницi
обладнання, ГРН, 12 500,00 12 500,00 16 560,17 16 560,17 4 060,17 4 060,17

Пояснення щодо причин ро3бiжностей мiж затвердженими та досягнrrими результативними показниками



Збiльшення середньоi Bapтocтi одиницi технiки

якостl
piBeHb забезпеченостi обладнанням, ВlДС 100,00 100,00 100,00

,1 3азначаються yci напрями використання бюджетних KoltlтiB, затвердженi паспортом бюджетноi програми

5.4 "Вuконання показнuкiв бюОжеmноi проерамч порiвняно iз показнчкамч попереdньоео року":
тис, г н

Попереднiй piK Звiтний piK Вiдхилення виконання
(у вiдсотках)

спецiальний
фонд

Разом
загальний

фонд
спецiальний

фонд

показники загальнии
фонд

загальний
Фонд

спецlальнии
фонд

Разом

N9

з/п

в наданl едитии 28 820 347,00 86 0з5.00 28 906 з82,00 зз 381 57з,00 99 361,00 зз 480 934,00 15 826,00 15 489,00 15 825,00

4 09з 471,о0 3 405 40о,оо

Ор^анiзацiя mа провеdення захоdiв з
пч mан ь зов н i Lu ньо-ехоно м i ч но?о
с пiвробimн чцmв а, пidzоmов ка
маmерiалiв 4 09з 471,00 3 405 100,00 -16 810,0о -16 810,00

'1 Показники затрат

4 09з 470,87 4 09з 470,87 3 405 400,00 з 405 400,00 _ 16,8

витрати на органlзацlю та проведення
заходiв з питань зовнiшньоекономiчного
спiвробiтництва, ГРН, -16,8

2 Показники продукту

1,00 1,00 - 1 00,0

Участь м, Киева у мiжнароднiй виставцi
HepyxoMocтi (МlРlП,/]D (м, Канни,
Республiка Францiя), од. - 100,0

Участь у мiжнародному iнвестицiйному

форумi АппUаl lnvestment Ni]eeting (м,

Дуба'l, ОАЕ), од,

1,00 1,00 1,00 1 ,00
Орrанiзацiя та проведення lнвестицiйного

форуму Micтa Киева, од,

Кiлькiсть промоцiйних заходiв стосовно
залучення донорсько] допомоtи, од,

Участь у мiжнароднiй виставцi HepyxoмocTi
(Експо-Реал> (м, Мюнхен, ФРН), од,

кiлькlсть мlжнародних та локальних
виставково-ярмаркових заходiв, у яких
взято участь, ОД,

1 100,00

Разом



З Показники ефекгивностi

1 624 47а,87 1 624 47о,87 5 400,00 5 400,00 -99,7

Середнi витрати на участь м, Кисва у
мiжнароднiй виставцi HepyxoMocTi (MlPlM))
(м, Канни, Республiка Францiя), ГРН.

Середнi витрати на участь у мiжнародному
iнвестицiйному форумi Аппчаl lnvestment
Meeting (м, Дубаr, ОАЕ), ГРН.

2 469 000.00 2 469 000,00 3 400 000,00 з 400 000 00 з77

Середнi витрати на органiзацiю та
проведення lнвестицiйноrо форуму MicTa
киова, ГРН, з7,7

Середнi витрати на промоцiйнi заходи
стосовно залучення донорсько'i допомоги,
грн,
Середнi витрати на участь у мiжнароднiй
виставцi HepyХoмocтi <Експо-Реал)) (м,

Мюнхен, ФРН), ГРН.

3 405 400,00 з 405 400,00
середнi витрати на участь в 1 виставково-
презентацiйному заходi. ГРН,

4 показники якостi

106,80 106,80 98,80 98,80 -7 ,5

темпи зростання експорry м, Кисва
порiвняно з попереднiм роком, ВlДС -7 ,5

453,895 453,895 80,640 80,640 -82,230

Пidеоmовка iнформацiйнчх маmерiалiв
ч!оdо економiчноео поmенцiалу mа
i нвесmч цi й Hu х можлч в ос mей Kuc в а -82,230

1 Показники затрат

45з 895,00 453 895,00 80 640,00 80 640,00

Витрати на пiдготовку iнформацiйних
матерiалiв, оновлення та супровiд бази

даних, веб порталlв та lнших заходiв,
спрямованих на пiдвищення рейтингlв та
lмiджу MicTa Киева на мiжнароднiй apeHi,
грн, -82,2 -82,2

2 Показники продуlfiу
кiлькiсть розроблених концепцiй , од

1,00 1 ,00 1 ,00 1,00
Кiлькiсть виготовлених промо-роликiв про
iнвестицiйнi можливостi Micтa Киева, од,

Забезпечення просування iнвестицiйного
iмlджу Micтa Кисва через iHTepHeT та медiа
ресурси, од,

tllll



Кiлькiсть розроблених рекомендацiй щодо
комунiкативних кампанiй, що базуеться на
аналiзi iнформацiйного поля проведених
заходiв в 2019 роцi, од- 1 ,00 1 ,00 - 1 00,0 _100,0

Кiлькiсть розроблених концепцiй
проведення lнвестицiйного форуму Micтa
кiлькiсть пiдготовленоi iнформацiйноi
продукцii, Од, 650,00 650,00 - 1 00,0 -100,0

3 Показники ефекгивностi

середнi витрати на виробництво
/пiдготовку 1 од, iнформацiйних
матерiалiв, ГРН,

Середнi витрати на забезпечення
просування iнвестицiйного lмiджу Micтa
Киева через iHTepHeT та медiа ресурси,
грн,

Середнi витрати на розробку однiеj
концепцii, Грн.

Середнi витрати на виrотоалення одного
промо_ролику про iнвестицiйнi можливостi
MicTa киева, гРН, 184 900,00 184 900,00 80 640,00 80 640,00 -56,4 -56,4

середнi витрати на виробництво
/пiдготовку 1 од. iнформацiйних
матерiалiв, ГРН. 107,85 107,85 -100,0 _100,0

Середнi витрати на розроблення
рекомендацiй щодо комунiкативних
кампанiй, що базуеться на аналiзi
iнформацiйного поля проведених заходiв в
2019 роцi, ГРН. 199 000,00 199 000,00 -100,0 -100,0

Середнi витрати на розроблення однiеj
концепцiт проведення l нвестицiйного

форуму Micтa Киева 2020, ГРН.
4 Показники якостi

темпи зростання iнвестицiй в основний
капiтал в м, Киевi порiвняно з попереднiм

роком, ВlДС, 1 17,90 1 17,90 63,10 63,10 _46,5 -46,5



Розробка незалех<ноzо комплехсноzо
рiчноzо звimу Micma Kuega за
попереdнiй звimнчй piK 1 з13 700,000 1 313 700,000

1 Показники затрат

Витрати на розробку незалехfiого
комплексного рiчного звiту Micтa Ки€ва за
попереднiй звiтний piK, ГРН, 1 313 700.00 1 31з 700,00

2 Показники продуrrу
1,00Кiлькiсть незалежних рiчних звiтiв, од 1,00

3 Показники ефекrивностi

Середнi витрати на пiдrотовку звiту, ГРН 1 зlз 700,00 1 зlз 700,00

4 показники якостi

Пiдrотовлених рiчних звiтiв до загальностi
кiлькостi запланованих, ВlДС. 100,00 100,00

3абезпечення розроблення проенознuх
mа про2рамнчх dокуменmiв,
п ов'язанuх з соцiал ьно-економ iчнч м
розвчmхом Micma 2з 756140,о0 23 756140,00 28 581 8зз,оо 28 581 833,00 20 31о,00 20 зlO,о0

1 Показники затрат

витрати на виконання розроблення
прогнозвих та програмних документiв,
грн 2з 756 140,00 2з 756 140.00 28 581 8з2.65 28 581 8з2 65 20.з

2 Показники продукrу
кiлькiсть доручень (завдань), якi
плануеться виконати, ОД, 23,00 2з,00 26,00 26.00 13,0 13,0

3 Показники ефекгивностi
середня Bapтlcтb витрат на виконання
одного доручення (завдання), ГРН, 1 0з2 876,00 1 0з2 876 00 1 099 з01 26 1 099 з01,26 64 64

4 Показники якостi

динамiка кiлькостi виконаних доручень
(завдань) в порiвняннi з минулим роком,
вlдс. 100,00 1 00,00 100,00 100,00

3 абез пе чен н я п р u dба н ня обл а ё на н ня
mа п реё м еm iB Оов еос m роков оео
корчсmування 86 оз5,о0 86 0з5,о0 99 з6l,о0 99 з61,00 15 190,00 15190,00

п

20з

г



1 Показники затрат
витрати на оновлення матерlально-
технiчноi бази, гРН, 86 035.00 86 035,00 99 361,00 99 361,00 1 5,5

2 Показники продуlту
кiлькiсть одиниць придбаного обладнання,
од, 8,00 8,00 6,00 6,00 _25,0 -2 5,0

3 Показники ефекгивностl
середнi витрати на придбання одиницi
обладнання, ГРН, 10 754,00 10 754,00 16 560,17 16 560,17 54,0 54,0

4 показники якостi
piBeHb забезпеченостi обладнанням, ВlДС 100,00 100,00 100,00 100,00

Супровiё oKpeMux проекmiв чlоdо
розвчmку Micma Кчева на посmiйнiй
осноsi 5168 410,00 516 811,00 -100,0о -100,00

1 Показники затрат

витрати на супровiд окремих проеюгiв

щодо розвитку MicTa Киева на постiйнiй
ocHoBi, гРН, 516 841 ,00 516 841,00 _100,0 - 100,0

2 Показники продукrу

кiлькiсть проеfiiв, доручень (завдань), якi
плануеться виконати, од. 1 ,00 1,00 -100 0 - 100,0

З Показники ефекгивностi

середнl витрати на виконання одного
проекту, доручення (эавдання), ГРН. 516 840,63 516 840,6з _100,0 - 1 00,0

4 показники якостi

динамiка кiлькостi виконаних проекгiв,
доручень (завдань) в порiвняннi з минулим

роком, ВlДС. 100,00 100,00 - 1 00,0 -,100,0

5.5 "Вчконання iнвесmчцiйнчх (проекmiв) проерам":

код показники

заrальний обсяг
фiнансування

проекry
(проrрами),

всьоrо

план на звiтний
перiод з

урахуванням змiн

виконано за
звiтний перiод

Вiдхилення виконано всього
заличlок

фiнансування на
майбутнi перiоди

,l 2 3 5 6=5.4 7 8=з-7
1.1 Надходхення всьоrо: х х х

Бюджет розвитку за мерелами х х х

г-

4



Надходження iз заrального фонду
бюджеry до спецiального фонду (бюджету

х х х

3апозичення до бюджеry х х х
lHUJi дх(ерела х х х

2
Видатки бюджеry розвитку

всьоrо:
х х х

2.1 Всього за iнвестицiйними проектами

2.2
Капiтальнi видатки з утримання

бюджетних установ
х х х

5.6 "Наявнiсmь фiнансовчх порушень за резульmаmамч конmрольнчх захоdiв":

Фiнансоsi поручення вiдсуrнi,

5,7 "Сmан фiнансовoi dчсцчплiнч":

Фiнансова дiсциплiна не поруUJувалась, дебiторська i кредиторська заборгованiсть на початок i кiнець року вiдсутня;

6, Узаrальнений висновок lцодо:

ак mуал ьнос m i б юd)хеm ноi п роера м ч
Програма е акгуальною для подальUJоi ii реалiзацi'i:
ефехmч в нос m i б юёжеm Hoi п pozpa м u
3абезпечено виконання завдань програми, вiдхилення поясненi за кожним напрямом використання бюджетних KotuTiB;

xopu снос mi бюdжеmноi проzрам
Програма дiе з метою визначення iHBecTopis для фiнансування будiвництва, реконструкцiТ бiльше 30 об'ектiв iнфраструfiури Micтa щорiчно, Разом з цим передбачаеться
надходження до цiльового фонду спецiального фонду мiського бюджету вiдрахувань вiд iнвестицiйних угод, якi спрямуються на фiнансування програми капlтальних
вкладень, 3абезпечення розроблення програмних докумевтiв, пов'язаних з соцiально-економiчним розвитком Micтa:

dовzосmроковчх наслidкiв бюdжеmноТ проzрамu

Щорiчне надходження коштaв вiд iнвестицiйних угод до ц|л го ьного фонду Mic rо бюджету, Забезпечення безперервно'i пiдтримки iснуючих та створення
нових програмних документiв, пов'язаних з соцiально- оном lчн а

))
Дчрекmор наmалiя МЕльник

(iнiцiали/iнiLliал, прaзвище)о

t

1602 2021 1047 з!

(iнiцiали/iнiчiал, прiзвище)

Начальнчк вiddiлу буеалmорськоzо облiку mа звimноспi -

2оловнчй бухеалmер Юлiя БоЙКо


