
виконАвчий оргАн киIвськоi MtcbKoi гади
1киiвськА N4IcbKA дЕряtАвнА АдмIнIстрАцIя)

упрАвлIння Екологti тд природних pEcypCIB

нАкАз

м. КиТв *, !У
Про затвердження паспорта
бюджетноТ програми на 2021 piK

Вiдповiдно до КонституцiТ УкраТни, Бюджетного кодексу УкраТни, нак€Lзу
MiHicTepcTBa фiнансiв Уr<раiни вiд 26 серпня 2а|4 року JФ 836 <Про деякi
питаIIня запровадження програмItо-цi"ltьового {чlетоду складашня та виконаЕI"l,
мiсцевих бюджетiв", рiш9нь КиТвськоТ пriськоТ ради вiд l8 грудня 2018 року
Jф 46916520 <Про затвердження КомплексноТ MicbKoT цiльовоТ програми
екологiчного благополуччя MicTa Кисва на 2019-2021 роки>>, вiд 24 грудня
202а року Ns 24124 кПро бюджет MicTa Киева на 2021 piK>, вiд 27 травня 2021

року Ns1252/l29З <Про затвердження перелiку природоохоронних заходiв у
MicTi Кисвi, що фiнансуватимуться з КиТвського мiського фоrду охорони
навколишнього середовиша у 2021 porri>, розпорядження вiд 28 вересня 2021

року JФ2065 <Про забезпеченtля виконання у 202| рочi llриродоохоронних
заходiв у MicTi Кисвi>.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетноi' програми на 202I piK Управлiнню
екологiТ та природних pecypciB виконаваIого органу Киiвськоi MicbKoT ради
(КиiЪськоТ rvricbKoi державноТ адплir-riстраuii) у новiй редакцii:

2. Контроль за виконанням за собою

KllкB Найменування програi\{и
28 1 8з40 Природоохороннi заходи за р€жунок цiльових фондiв

начальник Олександр ВОЗНИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiнicтepcтBa фiнансiв Украiни 26 Фрпня 2014 року
м836
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
вИ 29 Фудня 2018 року М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
наказ управlлlння екологll та природних pecypclB
виконавчого органу Ки'iвськоТ Micbкoi ради (КиТвськоi
MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ)

(найменування aоловноrо ро3порцника (ошiв мiсчевоrо бюджеry)

/gц &llx 0{ /D.ел2l р

2800000
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

281 0000
(код ПроФамно]

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсчевого бюджеry)

281 8340
(код Програмноj

класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

пАспорт
бюOжеmноТ проерамu мiсцевоео бюOжеmу на 2021 piK

Управлiння еколог[iта природних pecypciB виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КММ)
(найменування головного розпорядника коцгiв мiсцевого бюджеry)

!ЦрlвJ]!l}|! Jц949rЦ]q род"", ресурсi. в"*
(найменування вiдповiдального виконавця)

41 81 9431
(код за еДРПОУ)

4,181943,12.

з,

(код за СДРПОУ)

260000000008340
(код Типовоj програмноi
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

0540
(код Функцiональноi

класифiкацi] видаткiв та
кредитування бюджеry)

Природоохороннi заходи за рахунок цiльових
фондiв

(найменування бюджетноТ програми згiдно з

Типовою програмною класифiкацiсю видаткiв та
кредиryвання мiсцевого бюджеry)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюдlкетних асигнувань _ 49 080 754 rривень, у тому числi загального фонду _ 0 rривень та спецiального фонду - 49 080 754 гривень

5. Пiдстави дrlя виконання бюджетноТпроrрами

випфиФ до бод'cпоЕ lФдахс} Укрdни, юЕэу Miнid€pcrE фiн*r. УФаiirи вИ 26,03,2014 lh3Зб "Лро дфri пmню gпро..дЕняя профамюr,]iлювф вrоду сиад.яня Ё .имання сlо]ёвих

рiшення киisюI мlсюI рад, ви 1а,12,Дrа м460/6520 "про Фиreння lФмплеФноI xicbd цлюбоl проrрами ффriчюю бламфуччя giФа КиеФ на 201э-2021 рц" (.i эмiЕми Е дфо4еннями.
.юфвими рlщнми КяФюI мiсюl рцх .й 2з 07 202о М5,v9lЗЗ),рiшню КиiФФi мiФюl ради вй 27.05.2021 М1252129З "Про !f,ё9двня пврФiку приaодФрФlш ..ходiв у MiФi KФi, Uro

Фпаюув. ryrg. КиlщюФ Micщ фо}цу оюрояи намrщфф фредфйча у 2021 pdrii роэпоряJlвня gФнэфф ор?ну lQiФюI lсьюi ради (Клiвсюl'мЬФi дбрЁвн.i эдмiнifрац).И
23 о9,2021 м20€5 "про 9бёзфФнм еюю8я у 2021 роцi природФюронних Фходiв у Micn кяы", пФнм кабiюrу MiHiBB уФапи й 17.0!,19€6р, rф1147 "про Фердввя перелlку дiз
дiмь)@i, Ulo нффъ до прирадФроннш Фюдiэ", з5Фну }tраlни .и 25,06 1901 M126+xll 'про фроrу юв@ищюD прироllюЕ фр.доццв"

6. Цiлi держаЕноТ полiтики, на досягнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноi програми

М з/п )жавноl полlтики

3а( эзпечення екологiчноi безпеки та збеDеження п,, иродних pecypciB навколишнi,огоня ного та ю1

1



7. Мета бюдкетноi проfрами
Забезпечення екологiчноi безпеки та эбереження природних ресурс]в, лолiпшення сгану навколишнього природного середовища та запобiгання його забрудненню

8. Завдання бюдяетноI проfрами

N9 з/п Завдання
1

2 з ки та Micтi киев
з забезпечення иi в
4 забезпечення ведеяня заход в з них

5 кц]l з екологlчно тематики
6 забезпечення взохо и атм
1 гавiза ша па <па тво ого ви стання його их комплексiв та обоктiв
8 iчок j

9 забезпечевня ня заход в з охорови i

10

9. Напрями використання бюджетних коштiв rривень

No 
'п

Напрями використання бюдя(етних коштiв Заrальний фонд Спецiальний фонд
1 2 3 4 5
1 Будiвництво сисгеми лоливу в парку Лозняки в Дарницькому район] Micтa Киова 5 000 000 5 000 000
2 Будiвництво комплексу з переробки та r.илiзац]i росливних вiдходiв у Micтi Киов] 2 000 000 2 000 000
з заб.зl е,ен-" lровдде-рq )ё,одlв зо.ооон/ роцон.гьLо-ови ор,/с ан-о водн,/х peuypcB 17 867 000 ]7 867 000

4
Забезпечення проведення заходiв з охорони i рацiонального використання природних
оослин/l} pecypciB 19 06з 754 19 063 754

5
Забезпечення проведення науково-технiчних конференцiй iceMiHapiB, орrанiзацiя виставок
та iнщих заходiв щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища,
в,/дання пол гоафiчFоl продукцil з еколо-iчно тематики

1 950 000 1 950 000

6 Забезпечення проведення заходiв з охорони атмосферного повiтря 500 000 500 000

7

Розробка Проекry органiзацia територiI регiонального ландшафтiого парку (Партизанськоl
слави,, охооон,/, вiд |воренчя Ia рекреацiЙного викор/стання його природнуY комплексiв та
обокгiв

500 000 500 000

8 Проведення паспортизац]] малих рiчок i водойм 500 000 500 000
9 Забезпечення проведення заходiв з охорони i рацiональноrо використання земель 1 500 000 1 500 000
,10 Проведення спецiальних заходiв, спрямованих на запобiгання знищенню чи пошкодженню

природних комплексiв територiй та об'скт в природно_заповiдного фонду
200 000 200 000

49 080 754 49 080 754

10. Перелiк мiсцевих / реriональних програм, що виконуються у смадi бюркетноi проrрами rривень

Ns з/п Найменування мiсцевоI / реrlонально| проrрами Загальний фонд Спецiальний фонд
1 2 з 4 5
1 Комплексна Micbкa цiльова проrрама екологiчноrо благололуччя Mlcтa Киова на 2019.2021 рЬк' 49 080 754 49 080 754

49 080 754 49 080 754

11. Результативнi показники бюдкетноiпроrрами

показники одиниця
вимiDч Джерело iнформацia Загальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо

2 3 4 5 6 7
,| ництво системи поли йонi Micтa киева
1

грн 24 з29 084"15

lБудiвництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районi Micтa Киева

Проведення спец]альних заходiв, спрямованих на запобiганн! знищенню чи лошкодженню природних комплексiв територiй та обектlв природво-заповlдного фонду 

-

м з/п

1



грн Коtцгорисна документац]я 5 000 000 5 000 000
Загальна Bapтicтb робiт якi плануються
в ч буд вельнi роботи

в поточному перlод
грн Коцлорисна документацiя 5 000 000 5 0оо 0оо

2
ктвих робiт

забезпечення лоли сна

ва

iI

49

50

грн

N,4 кв.

KoLLTo

кочло

ентацiя 49 000

50 900
плоца поливу, цо плануеться влаштувати в поточному перlодi мкв Коцлорисна документацiя 8 000 8 000з ефекrивностi

2

ня поливу 1 кв, м, територii, що плануеться в
625

зпе илlзацll инних вlдходlв

30 000

грн 625

зз

000

витрати ва

piBeBb

Б вництво компле
затрат

исва вазагальва

Micтi Кисвi

грн
1

2

з

Коцлорисна до 2 000

2 000

11

в с

000

000 000

в

ктивностi
одного прос

якостi
вень готовностi про€ктноi документа

грн

м кв,

mЕl

3
100

17 867 000 17 867 000

зат

ви Рiшення КМР, Розпорядження КП,4ДА

ни| (liональноrо використання водних

в з охорони rа рацlональвогогальнl витрати на проведення

Забезпечення провёдення заходiв з
1

2 л родукгу
Загальна кlлькiсть об'€ктiв водних ресурс в, на яких плануеться
заходи з охор!lни та рац овального використання водних pecypciв Розпорядженвя КМДД 7 7

з

грн Розрахунок 2 552 42в,57 2 552 42а 57

вlдс 100 100
оведення заходiв з ох ни i

Середнi витрати на один ект водних ресурсlв, на яких плануеться провести

ктичних витрат на проведення заход в з охорони
Розрахунок

их рослинихзабезпечення п
затрат

в до заплановавих ви

иi них

питома ваrа

заходи з

4
1

витрати на проведення заход в з охорони i раlliонального
вико в,в грн Рiшення КМР, Розпорядження КМДА 19 06з 754 19 06з 754

, що розпочинаються в поточному роцi з
озеленення (влаштування) об'октiв зеленого господарства Micтa Киева (ларкiв, Рiшення КМР, Розпорядження КМДД 19 06з 754 19 06з 754

2 продукry

3

Розпорядження КММ 10 10

грн Розраryнок 1 906 з75,4 1 906 з75,4

од
в зеленого господарства м сrа Киева (cKBeplB, паркrв

об'екту зеленого господарства м ста Киева (парку, скверу), якi плануоться

пла
ктивностl

Hl витрати на виконання

100

ceMiHapiB, орган

по озелененню влаштуванню
Вlдс

в щодо пропага нди охорони навколиtлньоrо природноrо Gередовища, виданнячення проведення науково-техн чних
iчноi п кцГi з еколоriч Hoi темати ки

господарства (паркiв, cKBepiB) мiсга Ки€ва,

виставок та iнших за

100

1

ri]г

грн

грн

I

I



Загальнi витрати на проведення науково-технiчних конференцiЙ i ceмiiapiв,
органiзац]ю виставокта iнших заходiв цодо пропаrанди охорони
навколишнього природного середовища, видання полiграфiчноiлродукцiiз
екологiч Hoi темати ки цо плануються в поточному роцi

Рiшення КМР, РозпоряФk€ння КММ 1 950 000

2

1 950 000

3агальна кiлькiсть заходiв на проведення науково-технiчних конференцiЙ i
ceмiнaplB орга1-1зацlй виставок та lнLl]и{ заходlв щодо пропаганди охорони
навколишнього природногосередовица, видання полiграфiчноiлродукцiiз
екологiч Boi тёмати ки

план робiт 30з

3

зOз

середн] витрати на один захй з лроведення науково-технiчних конференцiй i
ceмlнap в органlзаqiю в.rставок та lнших заходlв цодо пропа-анди охорори
навколиLлнього природноrосередовица, аидання лолiграфiчноi продукцiiз
еколоriчноi темати ки

грн
6 4з5,64 6 4з5,64

KocTi

Питома ваrа фактичних витрат на лроведення нау(ово-технiчних конференцiй
i (eMiнap,B органlзац,ю вистаsок та |нtlJи\ заходlв цодо про'rаrанди охороьи
навколиLлнього природноrо середовица, видання лолirрафiчноi продукцiiз
екологiчноi темати ки

вlдс,
100

1

грн Рiшення КП,4Р Розпорядження КN,4ДА 500 000
2 500 000

нення навколишнього лзас
к]сть заплановавих об'еKTlB для проведення

Розпоряркення КlvДА
50

з 50

грн
10 000 10 000

на проведення робiт з iнвентарiза цii джерел забруднення навколишньоrо

чв витрат
нензабру ри итрат

7

100 1о0

1

нiзацiiте онального ландlлп (па
KTiB

па (п
ку проеrгу орган

грн Розпорядження КМДД 500 000
2 500 000

к]л проектiв Коцrrорисна до
1з 1ефекти

грн
500 000 500 000

18 1чок iц
1

обсяг грн
500 000 000lдно провести

Звiтн]сть пiдпри€мств
2

41 41

на яких заплановано провести
цiю Звiтн сть л]дприемств

2
3 2ефе

1об'€ктасе грн
250 000 25о

паспортизаlliiу загальн й кiлькостiоб'€кгiв(малих рiчок i водойм )що
на яких плануеться прведення

4,9 4,9

Iп

грн

вlдс

вlдс

I



9
1

ьного ви

втрати на проведення з охорони
КМР, Розпорядження КМ!А 1 500 1 500 000

на яких плануеться провести
ня кмдА

з7 500

земель

грн.земель

гальна земельних
од. 40

земельних
Розрахунок зIз ви

витрати на один

земель

на яких плануеться

2

J

4 якостl

10

них витрат на проведення з охорони

них на за ння зн ючи

вага
вlдс Розраryнок

1 1

нню их та п
1

ьна шення

2
ьна в шення

п

грн.на н

на яких

вень виконання
4

Н ачальн ч к Уп равл iH ня еколоеil' mа
прuроOнuх pecypciB вuконавчоzо ореану
Кчiёс ькоТ м ic bKoi' р а 0 ч ( KuiBcbKoi м ic ькоi
d е р ж а в н oi' а 0 м i н i с m р а цit)

ПОГОflЖЕНО:
flепартамент фiнансiв виконавчоrо органу КиiЪськоТ м

З асmуп н u к 0 u ре кmора,Ще п а р mам е н mу
фiнансiв ореану КuiёськоТ

0ержавноi

28.09.2021 10:43:13

(КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацil)

ОлексанOр ВОЗНИЙ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

ОлексанOр ПРОКОПЕНКО

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

4181

000034580 вiд 28.09.202,1 00:00:00

грн.


