
Результат аналiзу ефективностi бюджетноi програми
станом на 31.12.2020 року

1, 2700000 Делартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвсьхоi Micbxoi ради {КММ)
(fiпквк мБ)

2.2710о0о
(вайменування вiдповiдального виконавця)

lHuJi заходи, пов'язанi з ехономiчноlо дiяльнiстю

(ктпквк м6)

з, 2717693 0490
(кrпквк tJц (кквкх1)

4.Результат аналiзу ефективнстi

( найменування бюФкетноТ програми)

м Назва пiдпроrрамi/завданхя бюджетноi проrрами
Кiльхiсть яабраних балiв

Середня
ефективнiсrь

низька

2 з 5

1
ПИпрограма 1] Науково-методичне та аналiтичне супроаодхення проц€су планування
соцiально-в(ономiчного розвитку Micтa, залучення коцтiв до спецiального фонду мiськоrо брмеry х х х

Напрям '| : Орёанiзафя mа про€оd€ння зrхоdiз з лUmань Jо6ri(1rньо-6конолr,чriо?о спiаробimнчцmва, пidеаmоака
25о 0а

12 Напрям 2: ПiОzоmовха iнформацiанчх мвmорiалiв щоОо економjчноео поmенцiалу mз iнввсmчцioнчY
маюUвоспвп КO.ва

129,50

73 Налрям 3: Розробка нвзалехно2о компленсно2а рiчноzа эвimу мiспа KucBa за попвроOнii звimнuП рlк 239 2о
нaпPям4:зa6алёчsнняpoзpo6лвнняпpo?нoзнuхmaпpo.paмнux0oкyнgнmiв
со цj ал ьно-э хоном N н u п ро зв u lп коп м ic п а

232 5о

,5 Напрям 5: Забвзпsчення прldбання обпаdнання .па првdмоmiа dоаzосmроково2о корчсmування 175.5а

Зе2sльнчй резульпап оцiнкU пidпроерамч 1: 2о5,34

Заrальний результат оцiнки проrрами: 205,34
t За]хrчаюъся бс п,длроlр6!, ra в.пряни, яп мю*il до ].iry проа виkоiах*r пафорry бюц.rci проФаdи

5,Поtлиблений аналiз причин низькоi еф€кrивностi

Назва завданвя бюдr(етноi проrрами Пояснення чlодо причин низькоi ефективностi, визначовхя фаfiорiв
через яхi но досяrнtпо запланованих результатiв

м

] 2 3

Економ я коштiв за результатами проведення закупiвель но прийняття участi у
мiхнародних заходах у зв'язку з вводвнвям тимчасових обмежевь вваслiдок
sадзвичайноi сиryацii, пов язаноi з лоt!ир€нням lостроi pecniPaтoPнoi хаороби
СОvlО-19,спричиNsноl KopoHoBipycoм SАRS-Соv-2,закупiвлiперенесенi ва 2021 piK

ПiдпроФама 1 Напрям 2: ПiдlоIовка iнформацiйних матgрiалiв щодо
€кономiчноrо пот9нцiалу rа iнв€стицiйних можливостей Кисва

Пiд час сшадання кочлорису на 2020 pix хунхiз до (оч]торису, K}Uly ЦllРОМ
на товари, але пiд час лообод€ннябула запланована вiдповiдна сума

цiн на комп'ютерну TexHiKy, сер€дня вартaстьдопорогових захуввль ra пiсля а
однi€i одиницi твхнiки збiльUJи

.lllpcкl ор

}|вчаLrьлик вiллilrу бухгалтерськоl'о облiку та
,}BiIHocтi - головIlfiй бухгдлтер

o.rr,xlo ц 2ý.Or.2@1 ,.:!1 1а

lla 1.1.1iя llE-lbH ll к
(нLцlм/lнlцid, прlзвице)

l()]liя Б()Йк0
t!iцlФиПнiцiал,.рiзвище)

(найменування rоловноrо розпорядниl(а)

Департамехт економiки та iнвестицiй виконавчого орrану Киiвсько't MicbKo-lради (КМДД)

Пiдпроаама 1] Напрям 5] 3аб€зпsчsння придбання обладнання та
пр€дметiв добгострховоrо хористування


