
виконАвч4Й оргАн киiвськоi MICbKoi рАд4

(КЙВСЬКА MICЬKA ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦUI)
УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIi ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIB

нАкАз
,Щfurw^

м. Киiв ltnД

Про внесення змiн до наказу Управлiння
вiд 2З серпня 2фS року J\b 45 <Про
Стратегiчний план дiяльностi Управлiння
екологii та природних pecypciB виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
мiськоI державноi адмiнiстрацii)>

На виконання cTaTTi 22 Бюджетного кодексу УкраiЪи та з метою
визначення стратегiчних цiлей, завдань та заходiв Управлiння екологii та
природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪсъкоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

НАкАЗУЮ:

1. Унести змiни до роздiлу VI <<Фiнансове забезпечення Управлiння для
досягнення стратегiчних цiлей> в частинi видаткiв Управлiння в розрiзi
бюджетних програм на 20|9-2022 роки та заходiв для реалiзацii iнвестицiйних
проектiв на 2020-2022 роки, затвердженого нак€вом Управлiння екологiТ та
природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoI ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд2З серпня 2ф3 року J\Ъ 45, виклавши його в
новiй редакцii, що додаеться.
2. Начальнику вiддiлу бухгалтерського облiку та планування Сiдiченко В.П.,
оприлюднити даний наказ на офiцiйному сайтi Управлiння.
3. Контроль за виконанням цього наказу за собою

Виконувач обов'язкiв
начальника Управлiння олександр СдВЧЕНко



нак€rз Управлiння екологii та
виконавчого органу Киiвськоi Mic

Mlcbкol державно1

ЗАТВЕРДЖЕНО
природних pecypciB
bKoi ради (Киiвськоi

Tpauii )
)9

*уу

роздIл vI
Фiнансове забезпечення Управлiння для досягнення стратегiчних цiлей

Впдаткп Управлiнпя в розрiзi бюджетних програм на 2019-2022 роки
тис. tl

2022 рlк2020 piK 202l piK20l9 piKNs

з/п
Бюджетнi програми

15200,01l452,70010079,094
1

2810l60 <Керiвництво i

управлiння у сферi
екологii та природних
pecypciB у MicTi Киевi>

994l 84,7 109360з,1651 
,728,0,79

бз8 853,0832

281б030 <Органiзацiя
благоустрою населених
пунктiв>

649049,4з69 64,7,4296 481,80

J
28173 l0 <Будiвництво
об'ектiв житлово-
комунального
господарства>

||230"7042,742,650

4

28117з63 <Виконання
iнвестицiйних проектiв в

рамках здiйснення заходiв

щодо соцiальво-
економiчного розвитку
окремих територlи>

24000,0 26000,0217825,080158 104,492

5

28|'769| <<Виконання

заходiв за рахунок
цiльових фондiв,
утворених Верховною
Радою ABToHoMHoi
Республiки Крим,
органами мiсцевого
самоврядування i
мiсцевими органами
виконавчоi влади i фонлiв,
утворених Верховною
Радою Автономноi

l3900,0

5з6002,3



утворених Верховною
Радою ABToHoMHoi
Республiки Крим,
органами мiсцевого
самоврядування i
мiсцевими органами
виконавчоi влади>

6

2818120 <Заходи з

органiзацii рятування на
водаю)

29 046,981 з77з0,57 60490,9 665з9,9

7

2818311 <Охорона та

рацiона-гlьне використання
природних pecypciB>>

l05 924,9 l28860,3 1 1 1533,9

8

2818330 <<Iнша дiяльнiсть
у сферi екологii та охорони
природних pecypciB>

21,|2,9 42,744,550 25]'6,| 2767,7

9

2818340
<Природоохороннi заходи
за рахунок цiльових
фондiв>

50 462,515 з4278,1 33953,0 33953,0

10 2817130 <<Здiйснення

заходiв iз землеустрою)

2569,з87 2з00"7з,7

Начальник вiддiлу бухга_птерського облiку

та планування Вiталiя СIДIЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ншш Упршлiffi екологii та природш pec}PciB вкошчого
оргilry Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi дФжшноi

:'Шуёщ/ru /(,

28оOооо

28lfiхю

2817з10

Будlвництво лож€жногодЕпо l двох
лlсових кордонlв Iирницького
лlсопАркового госпомрствд тд
пожDкного дЕпо l Будlвлl вироБничо_
СЛЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

всього

)ifi тлово{омунмьнЕ гослоlцрство

20 упрдвлlння Еколопl тд прпюднпх
рЕсуrcв

28 упрлвллння ЕколопI тл прнюдннх
рЕсуrcв

Будiвництво об'епaв хитловФхомунФьноrо
гфподарсrва

Будiвницво об'опiб житловФiомунФьноrо
rосподарства

будiвництво об'опiв житловФкомувФьного
гФлодарова

БудiвницrФ о6'aпiв млоФ(омухмьноaо
rcсподарстаа

3аходи для реалiзацii iнвестицiйнrх проепiв на 2О2О-2О22 роках

05.2004
12.2025

250000,0

святошинського лlсопАркового
ГОСПОМРСТВА

06.2016
12.2о24

з69647,Ф

3209з2,60

з20932,60

3209з2,60

з2i418,80

2714,18,80

271418,80

271418,80

19281з,3

,l20813,з

120813,3

12081з,3

Обсяг видат(iв бюджеry розвитку, тис,rрн

1500,0 5з81,8 з000,0

16500,0 1 980о,00

27500,0 5з000,00

145а1,2 12165,9

10@l0,0

20000,0 20000,00

5750,0

з9з00,00 5000,0 7000,0

10о0,0

з6899,9 50000,0 60000,0

з4015,0

2500,00

1з759,0 1571,1

71о,1

15000,00

2817з10 Будiвництво обЪпiв хитловФtомунФьного
rосподаЕбва

рЕконструц|я пдрку вlдпочинку в
урочиlлl "нАтмкА" в оБолонському рАйонl

Будiвництво об'опiв житлово-(омунмьноlо
aфподарства

Будiвниýф об'€пaв жпловФхомунФьноrо
@подарсrва

Будlвництво lю{ЕнЕрних мЕро{ до
громддських вБирАлЕнь эони вlдпочинку
"ЦЕНТРАЛЬНЛ, З УРАХУВАННЯМ ПОДМЬШОГО
роэвитryостровАтржнlв у
днlпровському рАйонl м. киевА

174710,8

7з972,а

2в502,7

17177,1

82159,4

400000,0

08,2012
10.2024

з1 1491,5

09,2018
12.2024

з0000,0

06,2017
12.2о2з

271911,7

2817310

2817з10

281 7з10

2817з10

2817з10

2817з10

2817з10

2817з10

2817з10

281 7з,l0

2817310

2817з10

2817з10

Будlвництво прry вздовж просп
г€нЕрАлА вАтлlнА мlж просп, володимирА
МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У
дЕснянському рАйонl

10,2016
09,2020

Буд]вництво HAcocнoi стАнцli нА озЕрl
вирлиця тАводопроводутЕхнlчноi води
МЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
жPKlBcbкoi плоlцlтА проспЕкту Бýt(AнА в
мрницькому рАйонl

0з,2015
09,2021

влАlllтувАння поливо-зрошувмьноi
MEPDK В ПАРКУ НАРУСАНlВСЬКlЙ
нАБЕрокнlй

0з,2016
12 2020

Будiвництво об'епiв хлловФlомунФьноrо
гфлодашва

Будi9ництво об'aпiв штловФiомунФьвоrо
lфподарсlва

рЕконструкчlя пАрку вшпочинку
"оБолоны, в урочищl ,нАтАлкА" по
ОБОЛОНСЬКЙ НАБЕРЖНlЙ

рЕконструкцlя тА БлАгоустрlй пАрку
"орлятко, у солом,янському рАйонl

0з,2016
05,2024

0з 2016
12 2о26

рЕконструкцlя l БлАгоустрlй прку
"володимирськА гlркА" у шЕвчЕнкlвському
рАйонl м, кибвАrосподарства

Будiвничтю о6'€пiа хитловФкомунмьяоlо
господарсrва

Будaвнишво об'оfi i8 хитлооФкомунФьноrо
господарсгва

Будiвництво об'опiв мтловG(омунilьноlо
fфподарсгва

Будiвнвчтво о6'aпiв хитлово-(омунальноrо
rфподарства

рЕконструкцlя очисних слоруд
"xAPKlBcbKI, по вул, рЕвуцького, 40 в
мрницькому рАЙонl м мевА

Будlвництво БЕрЕгоукрlплюючих споруд
тА эони вlдпочинку вздовж PycAHlBcbKoi
протоки уднlпровському рАйонl м, киевА

рЕконструкцlя очисних споруд
повЕрхнЕвих вод Бlля зАтом пlвдЕнний
ковш у промисловlй зонl тЕличкА у
голосliвському рАЙонl

рЕконструю.]lя трАнсФормАторноl
пlдстАнцll lз зБ|льшЕнням потrкностl нА
ОСТРОВ| ДОЛОБЕЦЬКИЙ

рЕконструкцlя зони вlдпочинry
,ЦЕНТРМЬНЛ, В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ
рЕкрЕАцlйного мАршруту з БлАгоустроем
прилЕглоl тЕриторlI нА тржовому
Фтровl в днlпровському рАйонl м кисвА

рЕконструкцlя киlвськоI M|cbкol дощовоI
кАнмlзАц|I

рЕконструкцlя зони вlдпочинку
"цЕнтрАльнл, в чАстинl створЕння
рЕкрЕАцlйного мАршруту з БлАгоустрооlv
прилЕглоI тЕриторll нА трухfrовому
ocTPoBl в днlпровському рАйонl м, киевА

1 15995,2

05,2018
12-2024

95000,00

11 2016
12,2021

21568,2

09,2017
10,2020

45о4,7

о2,2021
12-2оз5

50000000,00

rослqащва
1 1,2018
12.2о2о

код
Проrрамноi
масифi@цii
вlцаткiЕ та

кредитування
мiсцоаих
бюдriв

Найuонування rоловного р3порядниха
бкцreтвхх кошiв мiсцевого бюджоry /

вИловИальноrо виковавц, найIевуаання
бюдхgтноi проФами !rИно з Типовою
проФамною uасифiGчiою видаткi8 та

хредитування мiсчевих бюдхетiв

Найменування об'Ofiа вИловИно до проепно_
кощорисноi документацj-l

Строк
реалiзачii

проекry (piK

пфатку i

эакiнчення)

Загальна BapTicTb
об'опа, тис.грн

2020 piK 2021 piк 2022 pi(

2 з 4 7 8

2817з10
будiвнячтво o6'oпiB житловФкомунilьноrо

rоспода рсrва
09,2017
10,2025

495206,6 526з8,20 10000,0 10500,0



2Еl7з10

2Еl7з10

2Е17310

2817310

2617з10

2817з10

60656,8

59зOOо,0

184691,0

16з86з,9

86уз,7

984оз,з

110з9,2

1 100,0

3900,0

зOOо0,0Будiонrцтоо о6'епiв хитловGIомунмьноlо
rфпqарстф

ОХОРОМ ЖВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЧЦ

28 утлрлвлlння Ехологll тл прuюднп(
рЕсуrcв

28 упрлвлlння Еколоrtтд прrюднrх
рЕсуrcв

5удiвнrtгФ об'опiв шловно{унмьного
rфподарсrва

БудiвниФф о6'сйв жпфщо{унФ*Фо
lФарстф

Будiвн9цтво об'епiв житловФкомунФьноlо
rфподарсгва

Начшж вiллirry бухгатперького облiку

рЕконструкцlя тА БлмоустрlЙ
лАllдшАФтного пАрку у солом,янському
рАЙонl м, киевА

рЕконструкц|я зливостоково1 кАнАлlзАцlI
СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ
PMoHl

БУДlВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦlI ТА
блмоустрlЙ озЕрА рАЙдугА у
днlпровському рАЙонl м. киовА

рЕконструкц|я злхисних споруд,жукlв
острlв,, розчисткА руслд БлАгоустрlй
ПРИБЕРDКНОI ТЕРИТОРlI ТА ВlДНОВЛЕННЯ
Екологlчного стАну рlчхи коник в
ГОЛОСПВСЬКОМУ РАЙОН| М КИОВА

10.2016
05 2024

05,2017
10,2025

28и56,0

08 2018
1о.2о27

z2з1449,9

42609,9

10,2018
12 2о24

161429,1

0з 2019
12 2о2о

8420,9

05,2018
о7 2025 210000 0

100,0

s714,ю

,087l 4,80

4714,80

5ш,ф

пххю,Ф

flш),0o

20Ф0,0

?2Ф0,0

72{хю,0

72000л

15000,0 15з13.з

2000,0 з000,0

40000,00 2000,0

20цю,00

20000,0 27000,0

25000,0 35000.0

1000,00

Будiвняцтво об'епiв хллоФtо9унмьноrо рЕконструкцlя тА БлАгоустрlй пАрку
"юнlсть" у святоt!инському рАЙонlгосподаFтаа

будiвництао 06'0пi8 житловФIомунilьного БлАгоустрlи тЕриторll долоБЕцького
острову у днlпровському рАЙонl

07,2016
10.фп,

10,2019
08 2026

Буд|вництво пАрку культури l вlдпочинку
"пАрк почмнл, в оБолонському рАЙонl

03 2019
05.2025rфпфарстlа

Будiмицaо о6'опiв хллоэФФмунФьноФ
.ФollapcTM

рЕконструкцlя тА блАгоустрlЙ пАрку
,нивки, у шЕвчЕнкlвському рАйонl

0з.2016
10 202з

БудiaхrцтФ о6'оfiiв млоФФмунilьноrо
ФФарстф

рЕконструкцlя пдрку "кlотсу, у
дЕснянському PMoHl

06 201 7
05,202з

280о000

28l0000

2817з10
Будiвничтво об'опlв житловФlомунФьного 205и,4

1400,0

17602,6

8о9,0

7818,8

500,0

Вiтшiя СIДIЧЕНКО

2817з10
Будlвнrцrю о6'€пaв хпловФхоuунФьноlо

rосподарсгва

2817з10 Будiвнхцrю об'шiз жтлощосуюьноrо
rфподацм

рЕконструкцlя
мЕлiокАнму

пlвнlчно_дАрницького 1 1,2018
12 2020

рЕконструк1_1|я гlдротЕхнlчних споруд з
ВЦНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГlЧНОГО ТА CA}llTАPHO_
гlгlонlчного стму р. лиыдь в м, киев|

будlвництво систЕми АЕрАцll тА
БЛАГОУСТРlЙ ОЗЕРА ЛЕБЦИНЕ У
мрницькому рАЙонl м киовА

2817310

2817э,r

2817з10

та шанувшш

2

l


