
,l,2800000

Результат аналiзу ефективностi бюдхетноТ проrрами
станом на 01.01.20l9 року

Управлiння еколоrii та природних pecypciв виконавчоrо органу Ки'lвськоI MicbKo] ради (КММ)
lкпквк мБ)

2,2810000

(найменування rоловного розлорядниха)

Управлiння еколоrii та природних pecypciв виконавчого орrану Киiвради (КММ)
(кпквк мБ)

з,28l83,|0

(найменування вiдповiдального виконавця)

0540 Гlриродоохороннi заходи за рахунок цiльоаих фондiв
(кпквк мБ) (ктквк)(1)

4, кiлькiсть н

Nс
з/п

Назва пiдпроrрамi/завдання бюдх(етноi проrрамя

1 2
,| пi=цпоограма 1: Природоохороriii йходи за рахунок цiльових фондlв х х

23а,48
12 227 2о

1.з
вокорчспанiя лрuроё Hu х росл!нlJхЗйбання З: 

-абезпеченн' 

провёёення 3ахоёЬ з oxopoЧu i 228 7з

250,оо

15

ахоOlв,захоdlв з пlO?аmаокч каорв
еколоеiчноi ехслерmuiч mа ореанЬацiлраф, забфпечення rасm у dйльносп вйнароOн!х орёанвачrй
прuроаоохоронноёо спрямування, впроваёхення економiчно2о механЬму забезdечення охаронч
ч эе кбп 1 | l 1н ьб2б п bt 1 л.аяо 2б аё ьёdоё чше

1за,43

3а2альнчй рез пidпроерамч 1 213,37

Загальний резчльтат оцiнки проrрами: 213,37
1 з.$t..Фr Ei .Ф.рсрФя r. ýц.шr я! .bФ.xi !о ,!rrу п!о. .шоя.ннr пФрry бФдеrхоi noo.pat9

5. Поrлиблений аналiз причин ни3ькоi ефекrивностi

, J;!*.ffir ycj !.д.я rri g.ю,t хФrу .l!эý.uiстt

Начальник управлiння А.м. lltальований

Головвнй бухгалтер В.П. Сiдiчеrrко

Бiбar-l Jiiaн а че х fl я фа rтор i в
чеоез якi не досягнчто заплаяова

оясfiення чlодо причив низькllN9

з/п
Назsа завдання бюджетноI проrрами

1 2

Економlя за результатами тендерних процедур-Управлiння екологiiта природних
sаsцем робf не були дотриt.'авiсrроки l виконаяняpecypciв КП Будинох Природи

@в,{х,
iнформацйdих i ocвllHix Jаходlв,заходiв з пцготовкl4 кадрlв ехолоriччоl
експертиJи та орrанЬачп прац|, забезпечення участiу дlяльностl
мD{народних органi3ацiй лриродоохоронноrо спрямуван в я. вп ровадхен ня

еконоuiчноrо механiзму забезпечеххя охорони навхолищнього природного

t

л -2'?



Результат аналiзу ефективностi бюджетноi проrрами
станом на01.01.2019 року

1.2800000 Улравлiння екологiI та природних ре iB виконавчого органY Киaвськоi Micbкoi ради (К
наймевування головного розпорядника)

(кпквк мБ)

з.28,160з0

Ул iння екологjI та п в викOнавчого о га Киiв
(найменування в пOвlдальноaо аиконавця)

0620--mбкпlг бла ктв
(кпквк мБ) (на вання бюджетноi проiрамФ

4, кiлькiсть на них балiв

2 ЗаJнач.юъсrг !ачая{я яхiмають Rизьху ёф€пивн сть

Ндчальник управлiння

Головний бухгалтер

1 Заrначаються .ci пФпроФаIr та !а.даRхя яriвmв.нiдо зrlry про..ихо{аяхя паспорrу бюд*етноi проrраии

5. Поглиблений аналiз причин низькоi ефекгивностi

д,ill. мальовIrний

В.П. сiдiченко

Ns
з/п Назва пИпроrрамi/завдання бюметноi програми ередня

1 з 5
1 ма ган а населених ктlв х х

2: Забqлечення уmрuмаlrня в належному сmанiземель воdнаёо фонОу м KUcBa (пляжlв, зан
225,аа

1.3
завOанвя 3: Забфпечення охоронu mа захчсmу лjсу aio самовiльнuх рубак, ложехl, хвароб ilцхidнuкlв

чмання lrоёо в налФкному санimарному спанiзеidно зчuннuм лiсовuм па прuроОоахороннuм 25о,ао

221,50
15 2зб 45

16 зёваання 6: Забезлечення орёанiзащ'i, хоорОuначi па конmролю Оiяльносmi пjdлрuёмсmв зелена?о
?оспоdарсmва мiсmа, що вхоёяmь 0о смаOу Комунальноао об'сdнання 'КuiфеленбуО' 225-оа

17а.60

1,8 Завdання а: Розробка mехнiчноi )оryменmаIli jз землеусmрою щоdо iнвенmарuзацi |вiовеоення) земельнuх
0iлянок о6'екmiв бла2оуспрою зелено2о 2оспоOарспва 150 з0

19 ЗавOання 9: Зdбезлечевня реалiзаqi еромаОсько.о проехmу |h 67О dВiОновлення duпячаzо ско-маiОанчuку у
Вчноерёdарсьхому лiсi з боr! вул.Косенка, 225,оо

11о Завdання 1О: Забезпечення реалЬац,i ёромаdсько2о проекmу N9452 4РУСдН!ВКА - ЗЕЛЕНИЙ acTPlB, 225,1о

ЗавOаlrня 11: Всmанавлення бuпячоео майdанчuка на перumорii парку (Дскольdова моеuла, у Печёрському
pa'o4i uЬmа Кчева (Про.рёма вuрiчення ёепуmаmамч KuiBcbxol Micbxai раОч софально-економfuнuх праблем
вчконання лереавчборнчх про2рам па dоручень вчборфв на 2О16-2О19 po\u)

?5,оа

112 завоання 1 2: Забезпечення сплаmu паёапковоеа эобаа'яaам 225 0а
Зеz,альцчй резульmап оцiнкч пidпроерамч 1 199,68
Заrальний результат оцiнки програми 199,68

ll9 Ilояснення щодо причин низько]iефективностi, визначення факторiв
чеоез якi ве досяцуто запланованих резчльтатiв

1 2 з

Пi4програма 1: Завдання 7: Забезпечення придбання спецiальноlтехн ки
(засобiв малоi механiзац'i, обладнання тоцо)для блаrоустрою Micтa

Пiдпроrрама 1: Завдання 8]Розробка тёхяiчноi документац]i iз
землеустроlо щодо iнвентаризацii (в]дведення) земельних дiл я вох об'сп]в
благоустрою зеленого господарстsа

Зпдво доrовору проведено три 9тапи роб]т. четвертий етап робiт не викоsанно ло
технiчним причинам виконавця

Пiдпрограма 1] Завдання 11:Встановлення дитячого майданчика на
територiiларку (Аскольдова могила, у Печерському районiмiста Кисвэ
lПрограма вирiщёння депrгатами Ки]вськоi Mlcbxol ради соцiально-
економiчних проблем, виконаняя передвиборниr програм тадоручень
3иборцiв на 2016-2019 роки)

Роботи не проводилrсь, у зв"язку iз несэоечасним визначенням КО "КиТвзелнбуд'
заяозником робiт з облаштувавня ди_Jячоlо маидаhч/kа--/

""/

(кпквк мБ)

2.2810000

Висока

211

12

I

Назва завдання бюджётноТ програмl'l

Затримка процесiв оформлення документацl та доставки спец]альвоi техв ки



Результат аналiзу ефекrивностi бюджетноi проrрами
станом на 01.0,1.2019 року

1, 2800000 Уп ння екологll та виконавчого о и
менування головного розлорядни(а)

1. Зазначаютьсi Bci пипрэграм, ra lацанкя яхiвиюченiдозвryпроввихонанняпаспорryбюдхетноiпроrрамtr

5, Поглиблений аналiз причин низькоi ефепивностi

2 За!начаDтьсяусiзацання, ifi паDть ни!ьку ёфепи.нiсть

Начальнrrк управлiння А.м. !lальов:lппii

Головний бухгалтер B.Il. Сiдiчеrlко

(кпквк мБ)

2.2810000
(кпквк [,1Б)

Улравлiння екологii та лриродних pecYpciв виконавчого органY Киlвради (КМДА) '
(найменування вiдпоаiдального виконавця)

з,2817з60
(кпквк мБ) (кгквкх1)

их бмiв4, кiль
Iтlli]a Еl]Irпl

llЕоrc]
.irliг.ltllБ BHi

N9

з/п
Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноI програми

,1 2 з

1
lllдпрограма ]] 8иконання lнвестицiйних проекгiв в рамках здiйснення заходjв щодо соцiально_
економiчного оозвиткчокоемих теоитооiй

х х х
1,1 ЗавOазня 1: Зёiйснення перспекmчвноео лроехmування об'скmiв буOiвнчцпва mа реконсrпрухфl 25 аа
12 Завdаззq 2 Забезлечення буdlвнчцпва ррконспруrф' об'сiлls ltsuu, еалузеП 165 9о

1,з Заваання 3: Прчdбання ряmувальноео облаанання на рехреацйн!х об'екmах земель воOноrа фонOу Micrna КUё 15а 7о

Завёання 4: Капimальнчd ремонm схверу на просп-Мiнсьхому mавул-Палярнiа MLK ДНЗ М 19а mа ДНЗ М 531 в
Оболонсьхому paao\i м -Кчёв а

15 заваання 5: облашmчаання бiёово|Oорiжкч у паркч iveчi еенерала папалава 25 0а
за2альнчй резульmап оцiнкч пiапроaрамч 1: 121,76
Заrальний резчльтат оцiн(и проrрами: 121,76

ffi

Пояснення щодо причин низькоI ефекrrвностi, визначення факторjв
чеое1 яii но лосяrнчто rапланованих Dе]чльтатiв

N9

з/п
Назва завдання бюджетfiоТ проaрами

1 2 з

Вйхилення спричинене тим, цо проеfrувавня бirовоiдорiхки биконазне в склкладi
комплексноrо проеkтуванвя по обеkту будiвництва

Пйпрограма 1: Зацання 1: Здiйснення перспективноrо проектування
о6'сrгiв будlвництва та реконсrрукцii

Вlдхилення спричинене невиконанням ycboro {омплексу робiт а саме по об'екrу
"Будiвництво схейт-lrарку "Молодiжний" в Деснянсьхому районiм]ста Кисва вулиця
КонстянтинаДанькевичв,м киiв" та економiя коUJтiв пооб'€хту'Облаштуванзя бiговоi
дорlхки в парку " Наталка " . Оболонського району Micтa Ки€ва"

ПИпрограма 1: Зацаняя 2: Забезпечення будiвництва {реконструкцП)
об'€ктiв, iн!,]их rалузей

Пiдпроrрама 1] Заадання3 Придбання ряryвального обладнаввя на

рекреацiйних об'екrах земель водноrо фонду Micтa Ки€

Вiдхилення спричинене/€в!вонаFням робlт ч зв'яJkу lз tsесво€чJсним в/зчаченням vo
"КrЬзе!нБуt' з"у,"r'*2Йобп з облаJтуваtsня 6.0в0l доD,я(й

ПИлроФама 1: Заsдання 5: Облашryвання бiгово'. дорiхки у парку iмeнi

234,20



Результат аналiзу ефективностi бюдх(етноi проrрами
станом на 0'1.01.2019 року

1,2800000 Управлiн ня екологii та п них органу i Micbкoi ради (кмдА](кпквк мБ)

2.2810000

(найменува ння головного розпорядника'

(кпквк пrБ)

з.28183з0

влiння еколоrii та п ган киiв
(на вання вlдпов льного аиконавця)

(кпквк мБ)
0540-]пгвк]-rп- lнша icTb i еколоrii та охо ип в

менування жетно'l програми

бал

1 заJkачаються ici пйпроjр м про. вlхонання п.спорry бюдхётхо, проФаffи

5. поrлиблений аналjз причин низькоi ефективностi

в
м
з/п назва пiдпроrрамi/завдання бюметноi проrрами ередня

н2

та п

заёальнчй ез
заrальний лыат оцiнки и 247,40

-lra

ивнос lпор

]ацавня яхiмаюъ хrsху ефеливk сть

Начальник управлiння

Головний бухгалтер
В.П. сiдiченко

Назва завдання бюджетноI програми



Результат аналiзу ефеfi ивностi бюджетноi проrрами
станом на 01,01,2019 року

управлiння екологiI та поиOодних в виконавчого орrанy киiвсько i Micbкoi оади (1 2800000
(кпквк мБ)

2.2810000

(найменування головвого розпорядника

Уп ння екологll та
вiдповИальноrо виконавця)(кпквк мБ)

3. 2818311 0511 Охорона та рацlональне викор истаняя пDиDодних ресYрсlв

iкпквк [rБ) (ктквкх1)

4, кiл хованих балiв

5, Поrлиблевий аналiз причин низьхо'i ефективностi

2 з.знааюфя уо пцахяя я!mвrlхшьrу

Начальнltк управлiння

Головншй бухгалтер

(найменування бюджетноi програми)

.\.\l, lt1.1ьовхllпй

в
B-ll. ('i.r iч с,t }io

в
м
з/п

назва пiдпроrрамi/завдання бюркетноi проrрами

вна та
225,оозаsdання 1] забезлеченr, провеdення захоёiв з лiквlоац-l забруdнення навколчшньо2а прчроOноео сереOовчща11
2 001за2мьнчй
225,00iH ки ми:загальний ьтат о

чення фаlторaвkoi ефектианостl, вйзнаПояс8ення щодо пр
чеоgrdi

N9 Назва завдання бюджетноi проrрами

1т



Результат аналiзу ефекrивностi бюджетноi програми
станом на 01.01,2019 року

1,2800000
(кпквк мБ)

2,2810000
(кпквк мБ)

3.2817310 0443 БYдiвництво' об'ектiв житлоао-
(кпквк мБ]

4, кiлькiсть

1 з.!нааФс, Е] пцпDоrD.!. ,. !а.д.ннr rn шд.ri до !.iтy про! .деаннr паспорту

5, Поrпиблений аналiз причин низькоi ефективностi

2 зонааФсr )d яц.шr, r' gam вrrьry

Начальнпк управлiння

Головний бухгалтер

(ктквк)(1)

их балiв

(хайменування бюд)кетно'' проrрами

A.N!. ]!Iальованпit

B.tl. Сiлiчелко

ективхiсть
в
з/п

Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетхоi проrрами

5
,1

в
2о7,2711
207,27
207,27ми:загальний льтат оцlнки

lеФеlтиПодо причин низько , визна чення фа,(торiв
ч€оез-яIi в€ доa.rrято запланованих DезчльтатiвНазва завдання бюджетно-l програмиN9

Управлiння еколоrii та природних pecYociв вl,!хоl_{авчого орrанY Киiвсь(оI MicbKoi ради (КМДД)
(найменування головного розпорядника)

Управлiння екологi'i та природних DecYpciв вихонавчого оргqнч К1,1iвради (КМДА)
(найменування вiдповiдальноrо виконавця)

вясока

зl --------=--------"]

Jr

-,a /, /-/- ,/



Результат аналiзу ефеfi ив8остi бюджетноi програми
станом на 01.01.2019 року

1 2800000
(кпквк мБ)

2.2810000
(кпквк мБ)

з.2810160
aкпквк lмБ)

lB

ltl9

з/п

z з 5

1
iдпроrрама аництво l уп охорови навколишнього природного середовица

вчконавччм ореазом авсmоом повноважеяь у

х х х

25о аа11
97 о7

12

Заrальний ре3ультат оцiнки п ми

17з,54
173,54

1 заФайЕi ..i пйпr..рэ$ r. м.д.яя, ,n .мф.ii до s,ry про. urон'хх, па,фрrу

5, поглиблений аналiз причин низько'l ефективностi

2 Заrх*.юъФ уq им.яяl in Ф.ъ яrrliу вD.fr.нiФ

Начальник управлiння

Головниil бухгалтер В.П. сiдiчспко

lвid}ý6qtrdлFD}ilmеl

щодо причин низ
Назва завдання бюметноi проrрамх

Пйлрограма 1: Завдання 2: Забезпечёння зберехення енергоресурсlв

Упраалiння еколоrii та природних pecvpciB виконавчого орrанч Ки'lвськоi MrcbKoi радl,] (КМДА)
(найменування головноrо розпорядника)

Управлiння еколоrii та поиоодних pec"vpciв ви(онавчого органч КиIвРади (КМДА)
(найменування вiдповiдальноrо виконавця)

0111 Керlвництво i управлiння v сферt еколоrli та природних pecvpciв v Mlcтl Ки€вi
-lrск-в*бПТ- (найменування бюджетноi програми)

Назва пiдпроrрамi/завдаrlня бюджетноi проrрами низька

A.l\|. ý'lальованхtl
(iвцали та прввице)



Результат аналiзу ефекrивностi бюджетноТ програми
станом на 01.01.2019 року

1 2800000 Уп в виконавчого lа
(на вання гOловноfо розпорядника)(кпквк мБ)

2.2810000
(кпквк мБ)

Уп

0490

киi
(найменування пов ального виконавLlя)

з,2817690

Nс
з/п

Назва пiдпроrрамi/завдання бюджетноI програми

5

1 за х х х
224,10

12 2: 225.0о

13 ЗавOання 3: Забёзлочёння прчO6ання спе4альноi mехнiхч Расобiв лалоi мехазЬач]i, облаанання mощо) Оля
бла2оусmрою мЬmа
Заеальнчй резульпаm оцiнкч пidпро?рамч 1: 224,13

2 ня та новлення зелених н2: х
завоання 1 : забфпечення оновлеsня зелевоl зонч м kueBa 250 о0
Заzальнчй резупьmаm оцiнхч пiOпроёрамч 2: 250,00
ЗаЕльний результат оцiнки проlрами: 237,07

(кпквк мБ) (кгквк)(1) (найменування бюджетноI лроrрами)

лlв

5, r]оrлиблений аналiз причин низькоi ефективностi

Начальник управлiння

Головний бухгалтер

д.]\I. ]\tпльоваппii

R.П. сiлiчепко

Ne
Назва завдаяня бюметно'i проrрам, пояснення цодо причих llизьхоI ефективностi, визначення факrор|в

чеDез якi не.досяrнчто запланованих оеf чльтатlв
-77 зJ 2

lнша економiчна дiяльнlсть

223-30

l21

F]

Lзl4



Результат аналiзу ефеfiивностi бюджетноi проrрами
станом на 0.1.01.2019 року

1.2800000 Управлiння ехолоrii та природних pecvDcia виконаачого органу киIвськоi Micbкoi ради (кмдА)(кпквк мБ)

2,2810000

(най менування головного розпорядниха)

Уп iння еколоrii та Ки(кпквк мБ)

з,2818120

(на виконавця)

0320 з нiза
{кпквк мБ) (ктквкх1)

1 ЗФьтg фi iцпр.rрэ; .иФхl до л}rу про. .rФн.хх, п.Форту бФд:фо' проФ.rи

5, поглиблений аналiз причин низькоi ефективностi

За!lаа!тьсrус, tац.ннr, ш Iэюrь Hrrbry .Ф.пя.нiс tb

Начальнлк управлiння

Головниil бчхгалтер

(хайменування oi лроrрами)

А.М. Мальований

В.П. ('i.liчеllко

м
з/п На]ва пiдпроrрамi/завданнл бюджетноi програми

2
ма з lза

1

загальний льтат оцiнки п и,.

rп ЕЕ

Назва завдання бюдх(етноТ проrрам1,1
чеDез яхi не дасяrячто 1а планованих оезчльтатiв_"-,/1r2 _/

224,7о 
|

221,70Г aйi0---1|

1'11


