
1,2800000 Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу КиiвськоI Micbкoi ради (Ktt дА)
(ктпквк мБ) (найменування rоловного розпорядника)

2,2810000
(ктпквк мБ)

3,28160з0
(ктпквкмБ) (ктквк)(1)

0620

4,Результат аналiзу ефективнстi

Назва пИпроrрамirзaвдання бюдх(eтноТ програмl.
них в

ктивн KTHBHicтb кти
з1 2

1 Пiдпрограма 1: Орrанiзацiя благоустрою населених пунктiв х х х
1.1 Налрям 1: Забезлечёння вчdалення аварiйнuх па сrФспiанuх 0ерев 21з,18

1.2
Напрям 2: Забезпечення уlпрUмання в налёхному cпa i зелель воOноео фонОу м, Ku.Be (пляrФ, зон вiOлоччнку

)
225,оо

1-з
Напрям З: Забезлечення oxopo1u mа \ахuсmу лiсу BiO самовiльнuх рубок, пожеж, хаороб i шidнUiв, уmрчмання
йоео в налехвому санimарному сmанiзёiOно з чuннчм лiсовчм mа прчроdоохороннчм законаOавсmвом

Напрям 4: Забезлечення провеdення капimальноео ремонmу о6'екпiв блаёоусmрою 2о9,05

1,5
Напрям 5: Забезпечення 36ерФкення mа уmрuмання на наrехвому pi+Hi MicbKoi зеленоl3онu, палjпчJення

еколоёiчнuх умов мьmа
226,о0

1.6
еоспоOаоспва мьmа, ч!о вхоdяпь dо схлаOу комунально 2о о6'сан ання "Ku lвзеле нбуd"

250,о0

Напрям 7: ПрчO6ання облаOнання i лреdмёmiв ёовеоспроковоео корчсmування 225,00

1.Е
diлянок об'скmiв блаео

22а,55

Напрям g: Забезпечевня реал!зацj еромёdськоао проекпу |Ф 3о2 (l ХдЙ ЗдКВlтНYТЬ ЛОТОСИ Нд тЕпьБ!Нl1,

10: 603 (

1.11 Напрям 11: ЗабфлеченнЯ ремiзацi аромаdсько2о лроекпу |ф 1О5О dЕкосmФкка у Вuноzраdарськоцу лiсl,

1.12
вопочuнw по вул. пеmDа чааdаева, 5,

25,оо

1,1з
Напрям 1 З: Забезпечёння реалЬащf еролааськоёо проехmу М 426 аВiпалiзачjя наберехноl Днiпра
Прчбережнuй (Бврковuрна) mа Вербовча ёаr,

ез аmо 198,82

Загальний результат оцiнки проrрами: 198,82
1. заззФаютФя.сi пИпроФахl та вапряuи яri.иФенl до запY пров викояаяяя.аФорry

5. Поглиблений аналiз причин низькоi ефёктивностi

Начальник управлiпня

Головний бухrалтер

чеDез якi не досяaнуто аапланованrt DеrчльтатIв
чин низькоi е(гёктltвностi, визначёння факторlвТГояснення цодо приN! Назва завдання бюдкетноi проrрам1,1

з
1 2

ПИпрограма 1] Напрям 10:Забезпечеяня реалiзацi .ромадського проекry
М бО3 (ЕковЦрдхення озера у парку (Нивки)

ВИхилення спричпнене невиконанням робiт у звя3ху iз flесво€часним визначенням КО

"Киiвзеленбуд" пИрядноi орrанi3ац'i

Вцхилення сдричинене нев9эВ@Й
" к,rьзуlбур|вряry*6ryуiПацii

м робft у зв'fiху Ь несво€чвсяим визначенням КОГffi FЫFамаТ-ЕэпряГ]2:Та-езпечен!яреалiзацiiгромадськогопроекrу
Na 12О7 (ВЗАеМОДlЯ: (Стsореннязони вЦлочинку по вул, Петра

Результат аналiзу ефективностi бюджетноi програми
станом на 01.01.2020 року

Органiзацiя блаrочстрою населених пунктiв
(найменування бюд)l(етноi проФами)

А.М. мальовавпй

В.П. Сiдiченко

низькаЕисока чередняN9
з/п

250,0о

1.7

225,65

п

ll

ll

f

-----г---
ц



Результат аналiзу ефеrrивностa бюдr(етноТ програми
станом на 01.0'1.2020 року

1,2800000 Управлiння еколоriТ та природних peo/pciв виконавчоrо орaанY КиiвськоI Micbкoi ради (кl\,tдА)
(fiпквк мБ)

2,2810000

(найменування головного розпорядника)

влlння еколопl та п них

044з

(ктпквк мБ)

з- 2817зl0
(ктпквкмБ) (ктквк)(1)

zl,результат аналiзу е(рективнстi

(найменування бюд)етноI програми)

I]FIт€редня
t{9

'л
Назва пlдлрограмUзавдання бrометноi проrрами

1 2 з 5

1 ПИпроrрама 1 : Будiвництво' об'октiв rо4тлово-комунального господаDстаа х х х
11

Напряu 1: Зе6€зпвчення рвхонспрухцi mа бфiанчцпва о6'акпiв зелено2о еоспоdарсmва, BoOHux o6'.Krnia
2оо,9о

заzальнчй Dезvльmаm оцiнхч пiапооzоамч 1 200,90
загальний резчльтат оцiнки проrрами 200,90

ffi

1, За!хачаютьсr ei пипр.Фэш та напрями iri .шe.Hi до !.iry про. .rхон.ння пфпорry бюдктноi про.раL

5. Поглиблений аналiз причин низькоI ефепивностi

Начальняк управлiння

Головний бухгалтер В.п. сiдiченко

Назва ]авдавня бюметноi проrрамн Поясвення цодо прнчrlн нхзьхоl еФективностi, визначе ня Факторlв
чеоез яti не досяrнуто запланованнх оезчльтатiв

з2'7- ,-- -/2

A.l\l. lllяльовдний

l



1.2800000 управлiння екологii та пDиDодних pecypciB виконавчого оDганY КиIвськоi Micbкoi ради (КI\,,uИ)
(ктпквк мБ)

2,28,10000

(найменування головного розпорядника)

з,28,|7збз

Уп lr]ня екологll та

0490

виконавчого о киi и
(найменування в лов ального виконавця)

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
те и

(ктпквк мБ) (пквк)(1)

4,Результат аналiзу ёфёктивнстi

iнаймёнування юджетноI програми

tф
з/п

н них ал а
Bl,|Gota

ефектхвнiсть
Середня

ефекти вн icтb
нrзьха

ебектrвнiсrь
! 2 3 5

1
lllдпроrрама 1: tsиконання lнвестицlйних проектiв в рамках здlйснення заходiв щодо соцiально-
екоrlомiчного Dозвиткч о(Dемих теоитооiй

х х х
1,1 напрям 1: зdiйснення лерслех]пчвноёа праекпування o6'cKni1 буdjвнчцпва mа оеконсmDукц| 25,оо
1.2 Напрям 2 Забфпечённе буdiвнчцпва (perolcnpyxlllj) об'сflllв, lнчUх ёа!ryзеа 25,оа
1.з Напрям 3: ОблачJmування Ыrоваi dорiжru у паw iЙeЕi 2ёнерала Поmапава 25,оа

заaальнuй резuльmап оцiнхч пiilпооzDамч 7: 25,00
Загальний резчльтат оцiнки програми: 25,00

1 Зэ!начэюrься 9с пцпроФами ra напряul як].ид€яiдо звiry про. виконавнi паспорry бюдrerноi проrрами

Начальнпк управлiння А.М. Мдльований
{пц

В.П. Сiдiченко

lio
Назва завдання бюджётноi проrрамrl tlояснення цодо прl'tчпн lll'lзькоr ефёктrвностi, визначёпня факторlв

сёпаr якi на лбсяrнWб тппанованr! Dа]чпьтатiR
1 2 з

ВЦхилення спричиненетим, що лрекrуваняя бirовоi дорiхкх виконэнне в складi
комплексно.о проеryвання по об.кгу будiвництва

Пiдпрограма 1: Напрям 1: Здiйснення перспективного проекryвання
об'€кгiв будiвництза та рехонструкцia

Вiдхилення спричинене невиконанням робiт у зв'язку iз несвоечасним визначеняям КО
"Киiвзёлнбуд" замовником робiт з будiвництва скейт-парку в ларку Молодiхний

ПЦпрограма 1: Напрям 2: Забезпечення будaвництва {рёконструкц0
об'скгiв, iнUlих алузей

Пhпрограма 1 ] Напрям 3] ОблаUJryвання бjговоi дорiхки у парку lмeнi
Через чисельнiскарги громадян будiвельнi роботи з облаU.rryвання бiговоi дорDюм у
парку lмeнl генераqа Готёпова у 29Jgрбц не вихонувались, тому сганом на
c"ol о А""лl"r }F$фм'у.уБ94*,,"""-л,..

Результат аналiзу ефекгивностi бюджетноi проrрами
станом на 01.0'1.2020 року

(ктпквк мБ)

5, Г]оглиблений аналiз причин ниэькоi ефёктивностi

Головний бухгалтер

Назва пИпрограмi/завдання бюджетноi проlрами



Результат аналiзу ефекrивностi бюдr(етноТ програми
станом на 01.01.2020 року

1.2800000 lння ехолоfll та п викOнавчого киiвськоi Micbkoi
а ння rоловного розпорядника)(ктпквк мБ)

2.2810000 упоамiння еколоriT та приDодних pecypciB виконавчоrо орrану киiвDади (кМдА)
(ктпквк мБ)

з.28171з0
(ктпквк мБ) (ктквк)(1)

4,Результат аналiзу ефективнстi

1 з.!н*.Dм ..l .и.ф.рut ъ н.пиш i .Фв.вl до lltry про. .rюн.янr п.сфрry бЕдштноr проФахr,

5, Поrлиблений аналiз причин низькоТ ефективностi

(найменування вИповiдального виконавця)

042,|

м
з/п

Назва пИпроrрамi/завданвя бюметноl проrрами
кти

1 2 5

1 lв х х х

зеленоео aоспоOаосmва
25,оо

заaальнч0 резульпеm оцiнхч пidпроарамч 7: 25,00

Загальний результат оцiнки проrрами: 25,о0

\
Начальншк улравлiння

Головний бухгалтер В.П. Сiлiчевко

Пояснення цодо прriчин низько-r ефекrивносli, визначення факторlв
чеоез яхi хе досягнуто Jапланованих резvльтатiв

п9 Назва завдання бюметноi проrрам|.
з, 2

Роботи по 4 етапу не проводились . виконання робiт пер€несено на 2020 рiх,КП
Дарн ицьхе ЛПГ ,ОrолочJеха захуqiвл
эцсуlнiсл6/уиtРlлцiй-ryryflошу

я в c{cтeui "Прозорро' не вИбулася в за'я!rу iз
нсь{е лпг та кплпг "конча-заспа "

Пйпрограна 1: Напряlr 1: Розробка про€пi, збr.леусrрою цодо
Мв€дбння зеIельних дiляноi об'ебв благоусrрою з€лсхоrо гослодарсrва

А.М. Мальований

(.;ередня

1.1



Результат аналaзу ефективностi бюджетноТ програми
станом на 01.01.2020 року

1 2800000 Управлiння екологiТ та пDиоодних pecYpciB виконавчого органу КиТвсько'i Micb(oi и (кмм)
(ктпквк мБ)

2.28,10000

(найменування rоловноrо розпорядника)

влlння еколопl та п в виконавчоrо к
(на менування виповиальноlо виконавtlя(ктпквк мБ)

з,2818з40
(fiпквк мБ)

4,Резульrат ахалiзу ефеrгивнстi

м
з/п

На]ва пiдпроaрамirзавдан я бюджетноi про.рами висока
еФективнiсть

Середня нl'lзьlа
ефбктивlllсть

1 1 з 5

1 иза х х х

налрям 1 : Забозпечення провеаёнsя захоёiв 3 oxopo\u i раujональноzо вuхорчспаввя воёнчl ресурсй 1в1,4о

12 Напряч 2: ?,вfuзпвчення проввёення захфiс а oxopoHu i р€чiо*ао сuхорuапdння лрuрdнuх рслuнuх pacyцiB

1

1а7,оо

181,20

Заrальний результат оцiнки п и 181,20

1 ЗýнаФ м пцлрфр8 п х..и.| ,ri.Фяяirо !шiу iрФ.lм пафрry

5, поглиблений аналiз причин низькоi ефективвостi

Начальнпк управлiввя А.м. Nlальованпй

Головпий бухгалтер

А

м
t

Назва 3авдання бюдкетноТ проrрамх

ВИхилення слричинене rtевихонанняrr запланованого обсяry potiт, що в|tхлихаrlе

тривмiстlо окремпх процsсiв з проведбння заходiв з охорони рацiонально.о
в&користання водних pecYpcjв

визначення

ПИпрограма'l: Напрям 1:Забезпечення прведення заходiв з Ф(орони l

рафонального виrорисгання водних ресуров

зэпланованоrо (бсягу робП J провбдення
вихористання прпрдних pecypclв

ВЦrилення спричихене не
р9цi

ПИпрграха 1: Нsпрям 2] Забезпечення провбдення з€ходiв з охорони i

рацiон.rо викориclsння природних рослиних р€с-уфв

В.П. Сiдiчевко

1.1

lЕРii?
.0/



1, 2800000 Уп нtlя екологl| та виконавчого киIвсьхоi MicbKoi
(найменумння головного розпорядни{ктпквк мБ)

2,2810000 Уп lння е(олоп| та

0490

виконавчого о

3,28,|7691

(найменування вИпов альноrо виконавця)

оикопаппх Jалод.в Ja lrс^упUi ц!lьовил (Р0нл16, ,lбUр€ппл DEр^UбпUр rdлUru льlопчмпчl rфl,учrлiи Nрим,

орrанами мiсцевоrо с:lмоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влади i фондiв, утворених Верховною
Радою АвтономноТ РеспФлiки Крим, орrанами мiсцевого с:lмоврядування l мiсцевими орrанами виконавчоI

и
(ктпквкмБ) (ктквк)(1)

rl,результат аналiзу ефективнстi

(найменування oi програми

1 за!неэюrrся !с] пцпроФэ9. !. яапряll яп а.d.нl до з.irу iроd iикоiаннi пэспорту oюдr.rноi проФаrи

5, Поглиблений аналiз причин низькоi ефёктивностi

Начмьник управлiння

Голов ий бухгалтер

в

кти

м

'п
Назва пИпроrрамirзавдання бrодх(ётно'i проrрами

з1

х ххMicтa за1

22о.3о11
164 ,оооновлення звленоl зонч u

192,151заzальнчй
192,15Загальний результат оцiнки пр

Е

-Пбясн-Ы,lя ,цодо прячrн низьхот ефектlrаностi, вrзначення Факторlв
чеоез якi яе досяrнуrо запланованиl реfvдщаIiвНазва завданвя бюдх(етноi програми

2

фондоlr . частинi ючrriв по вИновлбнiй BapтocтiПИпроФама 1: Напрям 2:ЗабезпечеNвя оновлехня зеленоiзони м, Кисва

Результат аналiзу ефективностi бюметноi програми
станом на01.01.2020 року

{ктпквк мБ)

В.п. сiдiченко
(вiq]али,а прЬвице)

А.м. мальований

середня

12

1



1, 2800000 Управлiння еколоriТ та пDиDодних DесYрсiв виконавчого органу Ки'lвськоi м jcbKoi (кмIц)
(ктпквк мБ)

2.2810000

(найменування головного ро3порядника)

(ктпквк мБ)

з,2818зз0 0540 lнша
(ктпквкмБ) (ктквк)(1)

4,Результат аналЬу e(pemlвHcTi

l ЗаJк аюъФ .cl пи.р..рrчi r. напрями яri.иФ.нl до,.lry про..rюя.няя п.спорlу

Начальник управлiвня

Головнйй бухгалтер

1вrоал6.дфlФо.D..rlфlшr

та их
менування оI лрограми)

А.м. мальованпй

В.П. Сiдiченко

вм
з/п

Назва пИпроrрамvзавдання бюметноТ проrрамя

з
1 х ххaфаппйпрогра ма1 l-iйЕБн iсть них pecypclBехологiТ та охорони природ1

23о,45

1:заzальнчй резульrпап о
230,15Заrальний результат оцiнки про

Е

щодо причriн
Назва завданвя бюджет8оТ проrрами

1

Результат аналaзу ефективностi бюджетноТ програми
станом на 01.01.2020 року

5. Г]оrлиблений анмiз причин низькоi ефективностi

Управлiння екологii та пDиродних peс1/pciB виконавчоrо орrану Киiвради (КММ) 
.

(найменування вИповИальноrо вихонавця)

висоха Середня

2з0,45
1,1



Результат аналiзу ефективностi бюджетноi програми
станом на 01.01.2020 року

1 2800000 Уп ння еколоrii та виконавчого киiвськоi Micbkoi
ня головного розпорядника)(ппквк мБ)

2,2810000 Управлiння екологii та приоодних DecYociB виконавчого орrану киiвоади (KMlи)
{ктпквк мБ)

3,2818120

(найменування вiдповИального виковавця)

0з20 ня на
(ктпквк мБ) iпквю(t)

4,Результат аналiзу ефективнстi

] з.!н аються.о пЦпроФ.lrт. я.прrll ,( r.e.п до з.iту про!..в.ння п.Форry

5, Поrлиблений аналi3 лричиrl низькоi ефективностi
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Результат аналiзу ефективностi бюдкетноi програми
станом на 01,01.2020 року

1 2800000 iння та виконавчого
я rоловного(ктпквк мБ)

2- 2Е10000 екологii та
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Результат аналiзу ефективностi бюдх(етноТ проrрами
станом на 01.01.2020 року

виконавчоrо о киiвськоi MicbKo-l и1 2800000 Уп iння екологii та
(ктпквк мБ)

2,2810000
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