2
4 Розробка науково-проектноl

тис.грн.

Науково-проектна документацiя

1171

1171

1207,9

1207,9

36,9

36,9

5 Розробка науково-проектно[

тис.грн

Науково-проектна документацiя

1118

1118

756,5

756,5

-361,5

-361,5

6 Розробка проектно-кошторисноl

тис.грн.

Проектно-кошторисна
документацiя

50

50

49,4

49,4

-0,6

-0,6

490

490

437,3

437,3

-52,7

-52,7

документацil з проведення
реставрацiйного ремонту примiщень
адмiнiстративноl будiвлi, лiтера А за
адресою: м. Киlв, вул. Симона
Петлюри,15
документацil з проведення
реставрацiйного ремонту примiщень
адмiнiстративноl будi влi за адресою:
м. Киlв, вул. Панаса Мирного,28

документацil на капiтальний ремонт
по об'€кту "Адмiнiстративна будiвля
ТУ ДБР у мiстi Мелiтополi за
адресою: вул. lндустрiальна, 89, м.
Мелiтополь. Встановлення системи
пожежноl сиrналiзацil. Системи
керування евакуюванням (в частинi
система оповiщення про пожежу i
показчикiв напрямку евакуювання)"

Корегування науково-проектноl
тис.грн.
документацil по об'€кту "Реставрацiя
пам'ятки архiтектури-будiвлi
("Лiт.А-1, А-1', A-l'"')TY ДБР у
мiстi Микола€вi, за адресою: вул.
Спаська,18, м. Миколаlв

Науково-проектна документацiя

Пояснения щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результа'Fивними-показниками-----------�---------1.Вiдхилення показника щодо чисельностi осiб рядового i начальницького складу та державних службовцiв Державного бюро розслiдувань пояснюеться необхiднiстю
i
укомплектування штату висококвалiфiкованими працiвниками: · У···зв'язку iз ·змiнами·доштатного розпису-теритuрimтБНИх0 уттраlfлi1пгт-iГЗам!ЩеННJГ iосаJГ·держiiвно1 служби
посадами рядового i начальницького складу, конкурси на замiщення вакантних посад у центральному апаратi та територiальних управлiннях ДБР станом на 01.01.2021 року
тривають. Вiдповiдно до частини третьоi' статтi 14 Закону Украi'ни "Про Державне бюро розслiдувань" на службу до Державного бюро розслiдувань приймаються на конкурснiй
основi в добровiльному порядку (за контрактом) громадяни Украi'ни, якi спроможнi за своi'ми особистими, дiловими та моральними якостями, вiком, освiтнiм i професiйним
рiвнем та станом здоров'я ефективно виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.
2. Вiдхилення показника щодо розробки науково-проектноi' документацii' з проведения реставрацiйного ремонту примiщень адмiнiстративноi' будiвлi, лiтера А за адресою: м. Киi'в,
вул. Симона Петлюри,15, пов'язане з необхiднiстю (оплатою) проведения експертизи науково-проектноi' документацii'.
3. Вiдхилення показника щодо розробки науково-проектно'i документацii' з проведения реставрацiйного ремонту примiщень адмiнiстративноi' будiвлi за адресою: м. Ки'iв, вул.
Панаса Мирного, 28 пояснюеться перенесенням етапiв робiт з розробки науково-проектно'i документацi'i на 2021 рiк.
4. Вiдхилення показника щодо розробки проектно-кошторисноi' документацi'i на капiтальний ремонт по об'екту "Адмiнiстративна будiвля ТУ ДБР у мiстi Мелiтополi за адресою:
вул. Iндустрiальна, 89, м. Мелiтополь. Встановлення системи пожежно'i сигналiзацi'i. Системи керування евакуюванням (в частинi система оповiщення про пожежу i показчикiв
напрямку евакуювання)" пов'язане з тим, що фактична вартiсть розробки проектно-кошторисноi' документацi'i менша нiж очiкувана вартiсть закупiвлi.

