
ЗАТВЕРДХЕНО

Наказ MiHicTepcTBa фiнансjв Ухв]ни 26 серпня 2014 року М8Зб

3АТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменry фiнансiв виконавчого органу
Киiвськоi Micbкoi ради(КиIвськоj MicbKoi державноi

Наказ
гlаказ уп
виконавч

равлlння екологll та природних pecypclB
ого ор i ради(Киiвськоj

1. 2800000

вд

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2018 piK

Управлiння околоri-lта природних pecypciB виконавчоrо орaану Киiвради (КМДА)
(кпквк мБ)

2. 28l0000

(найменування головного розпорядника)

Управлiн!r! 9колоrГi та природних pecypciB виконавчоrо орrану Киlвради (КММ)
(кпквк мБ)

з. 2810160

(найменування вiдповiдаль8ого виконавця)

0111 Керiвництво i управлiння у сфорi охорони fiавколиlllньоrо природньоrо середови чlа Micтa Ки€ва
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетноI проrрами)

4. Обсяr бюджsтних призначень,/бюдr(етних асиrнувань - 5 855,800 тис.aривёнь, у тому числi заrмьноrо фонду _ 5 855,800 тис. rривонь та спaцiальноrо фонду - тис.rривонь

5. ПИстави для виконання бюметноi проrрами:

екологii та природних pecypciв виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноI адмiнiстрацiT)

6. Мота бюдкsтноi проrрами
Керiвництво i управлiння у сферi екологiI та природних Decypciв Y Micтi Киевl

7 Hl на визвачоно-r паспо
N9 з/п кпквк Назва пiдпроrрами

8. обсяrи вання 6 п зlп н

1,19 з/п кпквк кФквк спецiальний фондПiдпроrрама/завдання бюджетно'.r проrрами заrальний фонд
1 2 3 5 6 74

1
2810160 01з1

5665,800
Здiйснення виконавчим органом Киiвсько'l MicbKoT ради наданих заt{онодавством
повноважень у сферi екологii та природних pecypciв Y Micтi Киовi

5665,800

2 2810160 01з1 190,000Забезпечення збереження енерrореryрсiв 190,000

|кФквк



ycLoro 5 855,800 5 855,800

9. пе пональних вих якl вико
Назва

р9riональноi цiльовоi прогDами та пiдпроrрами
спецiальниЙ фонд Разом

1 2 4 5

10. р ьтативнi показники 6 o-1 п 3i п iза

N9 з/п кпквк показники Одиниця
вимiоч Джерело iнформацГa значення показника

1 4 5 6
1 2810160 3дiйcнcннявикoнавчимopгаЪoмКиiЪcькoioднихpeсypсiвyмiстiкисвi

затрат
1 2810160 кlльк|сть штатних одиниць од штатний розпис

продукry
1 2810160 кlлькlсть отриманих листlв, звернень, заяв, скарr од Звiтнiсть установ з000,000
2 2810160 кiлькiсть прийнятих нормативно-правових aKTiB од Звiтнiсть установ з,000

ефекгивностi
1 2810160 (iлькiсть виконаних листiв, звернень, заяв, скарг на одного працiвника од Звiтнiсть установ 120,000
2 2в10160 (iлькiсть прийнятих нормативно-праsових aKTiB на одного працiвника од Розраryнок 0,120
з 2в10160 витрати на rгримання однiеi штатноI одиницi тис, грн Розраryнок 2з4,2з2

2810160 Забезпечення збереження енерrоресурсiв.
затрат

1 2810160 обсяг видаткiв на оплаry енерrоносiiв та комунальних послуг всьоrо, з них на оплаry| тис. грн, ЗBiTHicтb установ 190,000
2 2810160 теплопостачання тис, грн, Звiтнiсть установ 144,000
з 2810160 Водопостачання тис, грн Звiтнiсть установ 2,000
4 2810160 ЕлектроенергiI тис, грн Звiтнiсть установ 44,000
5 2810160 загальна площа примiщень кв,м Звiтнiсть установ 914,600
6 2в10160 опалювальна площа примiщень кв,м Звiтнiсть установ 914,600

продукry
1 2810160 обсяг споживання енергоресурсiв, натуральнi одиницi, в тому числi Звiтнiсть установ
2 2810160 теплопостачання тис, г(ал 3BiTHicтb установ 0,086
з 2810160 Водопостачання тис,куб,м Звiтнiсть установ 0,1зз
4 2810160 ЕлекгроенергiI тис квт rод Звiтнiсть установ 22,000

ефекгивностi
1 2810160 Середно споживання комунальних послуг та енергоносiIв в тому числi Розраryнок

2 2810160 теплопостачання Гкал на 1 м
кв, опал пл,

Розраryнок 0,094

з 2810160 Водопостачання кубмнаlм
кв. заг пл

Розраryнок 0,145

4 2810160 Електроенергii кВт год на 1

м кв. заг пл
Розрахуно( 24,054

якоGтl

1 2в10,|60
Обсяr рiчно'i eкoнoмii бюджетних (оштiв,отриманоi вiд проведення заходiв, що приводять до збереження
та eKoHoMii енерrоресурсiв(води,тепла,електроенерriI тощо ) всього

Розраryнок 1,s00

2 2810,|60 Рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в наryральному виразi уо Розрахунок
з 2810160 теплопостачання Розрахунок

2810160 Водопостачання уо Розрахунок 1,000
5 2810160 ЕлекrроенергiТ ./" Розраryнок 1,000

l1. Джерела фiнансування iнвестицiйних проекriв у розрiзi пiдлроrрам (2) (тис.rрн)

кпквк заrальний фонд

тис, грн.

Г------25э-бб

,|,000о/.



код Найменування джерел надходх(ень

KacoBi видатки станом на
1 сiчня звiтноrо перiоду Плав видаткiв звiтноrо перiоду Гlроrноз видаткiв до кiнця реалiзацi-l

iнвестицiйноrо проекry (З)
Гlоясяення, що

характеризують
дкерела фiнансуванняфонд й фонд

Разом загальний
фонд й фонд фонд

спецiальни
й фонд

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,10 11 12 1з
усього

1 Код функцiональноТ класифi€цiТ видаткiв та кредитування бюджету вказусться лише у в , коли бюджетна програма не подiляaться на пiдпрограми
2 Пункт 11 заповнюеться тiльки для затверджених у мiсцевому бюджетi видаткiв/наданн TiB ва реалiзацiю iнвестицiйних проектiв (програм)
З Проrноз видатхiв до кiнця реалiзацji iнвестицiйного п розбивко

Н ач ап ьн ч к Уп р авлiння (iнспекцi|
са мовря dн о ео конmрол ю Bu кон авч
ореану KuiBcbKol MicbKoT раdч (К
м icbKaj dе ржавн oi аdмi н icmp ацii)

(iнiцiали та прiзвище)
ПОГОДЖЕНО:

Засm упн u к dч ре кmора Де парmаменmу
фiнанс!в вчконавчоео ор2ану KujBcb<oi
MicbKo| раdч (Кчjвськоi MicbKoj aepl<aB]oi
adMiH iсmрацО - н ач апьнчк упр авл iння
фiнансiв mранспорmу, зв'язку mа сферч
послуе а С, Мораз

(iнiцiали та прiзвище)

i Гlаспорт бюджетноj програми 000020446 от 1 1 01 ,2018 16]36:19
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