Звіт
про виконання результативних показників за 2019, 1 півріччя
Назва МЦП: Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки.

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

грн

34213,58

105,8

%

100

100

10. Кількість населення
м. Києва що отримає
інформацію при
виникненні надзвичайної
ситуації.

%

98

100

Показники якості 15. Динаміка взаємодії і
інформаційного обміну в
єдиному
інформаційно-телекомуні
каційному середовищі.
Показники якості 16. Динаміка середнього
часу оповіщення
населення у плановому
періоді по відношенню
до фактичного показника
попереднього періоду.
1.1.4. Забезпечення
Показники
11. Забезпеченість
непрацюючого населення, яке
ефективності
непрацюючого населення
проживає в прогнозованій зоні
забезпечених ЗІЗ від
хімічного забруднення, засобами
небезпечних хімічних
захисту органів дихання від
речовин.
небезпечних хімічних речовин.

%

100

100

%

100

100

%

100

100

1. Техногенна безпека

1.1. Запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру та захист населення і
територій міста Києва у разі їх
виникнення
1.1.1. Поповнення матеріального
резерву виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій
в місті Києві.

Показники витрат 1. Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі: бюджет м.
Києва, кошти
підприємств.
Показники якості 17. Динаміка середнього
часу готовності до
управління та реагування
на НС.

Показники
ефективності

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)
-34107,78

+2

Причини невиконання

1. Кошти виділено частково

Назва заходу

1.1.6. Забезпечення працівників
територіальних формувань та
спеціалізованих служб
цивільного захисту приладами
радіаційної, хімчної розвідки і
дозиметричного контролю.

Група
результативних
показників
Показники
ефективності

Назва
результативного
показника

12. Забезпеченість
територіальних
формувань та служб
цивільного захисту, які
будуть забезпечені ЗІЗ та
приладами радіаційної
розвідки і
дозиметричного
контролю, військ.
приладами хімічної
розвідки.
1.1.8. Підготовка до дій за
Показники
4.Кількість міських
призначенням органів
продукту
навчань з питань
управління та сил цивільного
підготовки до дій за
захисту (проведення
призначенням всіх видів
командно-штабних (штабних)
аварійних та
навчань і тренувань та інших
аварійно-рятувальних
навчань тренувань).
служб всіх форм
власності, одиниць
1.1.9. Забезпечення належного
Показники
5. Кількість
технічного стану обєкта органу
продукту
відремонтованих
управління.
захисних споруд
цивільного захисту.
2. Пожежна безпека.
Показники витрат 1. Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі: бюджет м.
Києва, кошти
підприємств.
2.1.2. Організація та проведення
Показники
6. Кількість населення
районних, зональних та міських
продукту
задіяного в навчанні
етапів Київського фестивалю правил пожежної та
дружин юних пожежних,
особистої безпеки.
Київського збору-змагання юних
рятувальників "Школа безпеки",
навчально-тренувальних зборів,
польових таборів, змагань,
конкурсів, вікторин, семінарів,
акцій з питань життєдіяльності
3. Розвиток сил цивільного
Показники
19. Проведення
захисту.
продукту
іевентаризації захистних

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

план

факт

%

100

11,7

-88,3

1. кошти не виділялись

одиниць

548

198

-350

1. Навчання проводяться на протязі
року

одиниць

40

-40

1. кошти не виділялись

грн

102600,0

тис. осіб

234

%

49419,6

-53180,4

-234

1. Виділено кошти лише на придбання
3 одиниць пожежних автомобілів

1. кошти не виділялись

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

споруд міста Києва та
приведення їх у
належний стан (кінцевий
термін 31.12.2017).
Показники витрат 1. Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі: бюджет м.
Києва, кошти
підприємств.
3.1. Проведення робіт та вжиття
Показники
9. Відсоток виїздів
заходів щодо запобігання
продукту
оперативних підрозділів
надзвичайним ситуаціям, захисту
КАРС «КСП» на
населення і територій від них,
надзвичайні ситуації
забезпечення готовності органів
управління, сил і засобів КАРС
«Київська служба порятунку» до
дій за призначенням.
3.1.1. Фінансове та
Показники
8. Кількість придбаних
матеріально-технічне утримання
продукту
аварійно-рятувальних
існуючого (правобережного)
автомобілів для
підрозділу КАРС «Київська
оперативних підрозділів
служба порятунку» у постійній
служби.
готовності до дій за
призначенням, зміцнення та
розвиток матеріально-технічної
бази служби
Показники
13. Середні витрати, за
ефективності
одну добу
Показники
14. Середні витрати на
ефективності
один аварійних виїзд
КАРС «КСП» ( 3 год., 1
відділення, 5 чол.).
Показники якості 18. Динаміка витрат
КАРС «КСП» на один
виїзд оперативного
підрозділу на
надзвичайну ситуацію.
3.2. Приведення функціональних
Показники
7. Кількість створених
можливостей сил цивільного
продукту
оперативних підрозділів
захисту до виконання дій за
КАРС «Київська служба

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

грн

110523,10

12546,3

%

100

100

одиниць

2

тис. грн

88,1

68,6

-19,5

тис. грн

4,5

5,1

0,6

%

5,1

7,4

+2,3

одиниць

2

-97976,8

-2

-2

Причини невиконання

1. кошти виділено частково

1. кошти не виділялись

1. кошти на створення і забезпечення
функціональних підрозділів (окрім вже
існуючих) не виділялись

Назва заходу

призначенням.

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

порятунку»

Загальна кількість результативних показників
Загальна кількість виконаних результативних показників
Загальна кількість невиконаних результативних показників
Питома вага виконаних у загальній кількості, %
Перелік (до 5) основних причин невиконання

19
8
11
42,11
- кошти не виділялись
- Навчання проводяться на протязі року
- кошти не виділялись
- Виділено кошти лише на придбання 3 одиниць пожежних
автомобілів
- кошти не виділялись
- Кошти виділено частково
- кошти виділено частково
- кошти не виділялись
- кошти на створення і забезпечення функціональних підрозділів
(окрім вже існуючих) не виділялись

Причини невиконання

