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ІН Ф О РМ АЦ ІЯ
* про виконання результативних показників, 

що характеризую ть виконання бю дж етної програми  

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

за 2019 рік
2 7 1 7  6 4 0  Заходи з енергозбереження

(код програмної класифікації та кредитування бю джету) (назва бю дж етної програми)

X» з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період Виконано за звітний період Відхилення
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С творен ня сп ри ятл и в и х  ум ов та  при верн ен н я у в аги  населення міста до п и тан ь  енергоош адності та впровадж ення енергоеф ективннх  заходів, скороченн я спож и ван н я енергетичних ресурсів  у н атуральних  та  вартісних 
показни ках  бю дж етним и установам и , щ о ф інансую ться з бю дж ету міста Ч ернігова, ш ляхом  впровадж ення енергоеф ективннх  заходів

/ Затрат •

1
Обсяг видатків на виконання заходів міської 
програми підвищення енергоефективності в 
бюджетних установах м. Чернігова тис. грн.

кошторис на 2019 рік 
звітність

20,0 0,0 20,0 19,9 0,0 19,9 -0,1 0,0 -0,1

2 П родукт у

1
Кількість заходів у рамках реалізації міської 
програми підвищення енергоефективності

ОД.
план
заходів

1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

3 Е ф ект ивност і

1
Середні витрати на проведення одного заходу тис. грн.

кошторис
звітність

20,0 0,0 20,0 19,9 0,0 19,9 -0,1 0,0 -0,1

4 Я кост і

1
Кількість населення ,охопленого заходом, від 
загальної кількості населення

% внутрішній звіт 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Заступник начальника управління-начальник  
відділу економ іки підприємств к ом унальної 
власності та ц інової політики управління  
економ ічного розвитку міста Ч ернігівської м іської 
ради

Г оловний бухгалтер  управління економ ічного  
розвитку міста Ч ернігівської м іської ради


