
виконАвчий оргдн киiвськоi MtcbKoi рдда

1киiвська MICьKA .щржАвнА А.щ4IнIстрАцIя)
упрАвлIння Екологli тд природних pEcypclB

нАкАз

м. Киiв Ns

Про внесення змiн до наказу Управлiння
вiд 2З серпня 2Йg року Ns 45 <Про
Стратегiчний план дiяльностi Управлiння
екологii та природних pecypciB виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)>

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

НАкАЗУЮ:

1 . Унести змiни до роздiлу VI <Фiнансове забезпечення Управлiння длlI

досягнення стратегiчних цiлей> в частинi видаткiв Управлiння в розрiзi
бюджетних програм gа 2019-2022 роки та заходiв для реалiзацii iнвестицiйних
проектiв на 2020-2022 роки, затвердженого накЕвом Управлiння екологii та
природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 23 серпня 20Ё року JФ а5 ý редакцii
наказу Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
вiд 09 жовтня 2020 року Nэ 69), викJIавши 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 зали аю за собою.

Виконувач обов'язкiв
начаJIьника Управлiння Олександр САВЧЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
накд} Управлiння екологii та природних pecypciB

виконавчою оргаку КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi

Bi
ачii )

)/.?zl
tалутрно

о

роздлчI
Фiпансове забезпеченпя Управлiння для досягнення стратегiчних цiлей

Видаткп Управлiпня в розрiзi бюджетних програм на 2019-2022 poKlt
тис. н.

Ns
з/п

Бюджетнi програми 2019 piK 2020 piK 2021 piK 2022piK

1

2810160 <Керiвництво i
управлiння у сферi
екологii та природнI.D(
peoypciB у MicTi КиевЬ>

||452,700 11654,653 15200,0

281б030 <Органiзацiя
благоустрою населених
TryHKTiB>

бз8 85з,083 689581,079 511061,з1 1093603,1

J
2817310
об'ектiв

<Будiвництво
житлово-

КОМУНШIЬЕОГО

господарства))

29б 481,80 369 64,7,4 156 618,8 649049,4

4

281-7збз <<Виконання

iнвестицiйних проектiв в

рамках здiйснення заходiв
щодо соцiально-
економiчного розвитку
окремих територiй>

2742,650 15230,704

5

2817б91 <<Виконання

заходiв за рахуЕок
цiльових фондiв,
утворених Верховною
Радою ABToHoMHoi
Республiки Крим,
органами мiсцевого
самоврядуваIIЕя i
мiсцевими органами
виконавчоi влади i фондiв,

158 l04,492 217825,080 26000,0 26000,0

мlсько1

10079,094

2



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

6

2818120 <Заходи з

органiзацii рятування на
водаю)

29 046,98l' з7730,57 39871,0 665з9,9

7

2818311 <Охорона та

рацiональне використання
природних pecypciB>

|05 924,9

8

2818330 <<Iнша дiяльнiсть

у сферi екологii та

охорони природних
pecypciB>

2 ||2,9 42744,550 2953,050 2767,7

9

2818340
<Природоохороннi заходи
за рахунок цiльових

фондiв>

50 462,575 з4278,I з9520,0 33953,0

10 2817130 <<Здiйснення

заходiв iз землеустрою)

2569,з87 2300,]37

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку

та планування Вiталiя СIДЧЕНКО



Заход].r для реалiзацfi lнвастицlйних проектiв на 2020-2022 роках

ЗАТВЕРДЖЕНО
наш Управлiш екологii m природнц
pecypciB виконшчого орmну KиiвcbKoi MicbKoi

ради (KHiBcbKoi Micbкoi держшноi адмiпiстрачii

)

Обсяr видатiв бюдreту розвит(у, тис,грн

,,,fuИ/й* Z ,

2800о00

дtш

шього

2, уIрдвлння Еколопlтл rрtюдlt lх
ftсурсв

2, упрлвrillня Ехс ,lогlr тл прuромrх
Ёсm,в

з69647.Ф

зlsla7,ш

31ýla7,ш

15a0l8.80

lffilE,E0

tffilЕ,ю

a27ш,ю

l920l3,3

l20tlз,з

120813,3

2817310

2817з10

281 7з10

2а1731о

2817з10

2817310

2817310

2817з10

2817310

Будiбнячво о6'€fi iB хитлово-комунilьноrо рЕконструкцlя пФry вlдпочинry в урочищl
"итми, в оБолонському рАйонl

БудlaнrцФ о5'afu ххтлФФхомунФьнФо
мФaрсrш

будlвництво пожногодЕпо l двох
лlсових кордонlв ддрницького
лlсошкового гфпоIцрствд тА
поffiго дЕпо l БУдlml виРоБничо,
СЛУЖБОВОГО ПРИЗМЧЕННЯ
свято!инського лlсошкового
ГФПОДДРСТВА

ьудlвництво пАрý вздовж просп,
ГЕНЕРДИ BAMIM МЖ ПРОСП, ВОЛОДИМИРА
мýковського тА вул. онорЕ дЕ БмьзАи у
дЕснянському рАйонl

Будlвництво McocHoI cTAHi.llI нА озЕрl
вирлиця тА водопроводу тЕхнlчноl води
ДЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
хлркlвськоl площl тА пюспЕкту ffiА а
дАрницькому PMoHl

аruтувff ня поливо-зроJувмьноl
мЕрокl в tирry il русмlвськlй
шЕрЕжнlй

рЕконструкцlя rърry вlдпочинку
"оБолонь, в урочиtцl -нАтми" по
оболонськlй шЕрЕжнlй

рЕконструкцlя l 6rигоустрlй rцрry
"володимиrcьк при, у шЕвчЕнкlвському
рАйонl м, lMoBA

Будlвництво lюкЕнЕрних мЕрок до
ГРОМАДСЬМХ ВБИРМЕНЬ ЗОНИ ВЩПОЧИНР
"цЕнтрмьц, з урмувýням подмьшго
РОЗВИТý ОСТРОВА TPYXAH|B У
днlпровському PMoHl м, киевА

рЕконструк_llя очисних споруд
,хАрквськr по вул. рЕвуцького, 40 в
ддрницькому рАйонl м trовА

Будlвництво БЕрЕгоукрlrrлюючих споруд
тА зони вцпочинку вздовж PycAнlвcbкol
протом уднlпровському PMoHl м. &евА

05,20м
12-2025

2ф000,0

m 2016
12-2021

174710,8

10,2016
09 202 1з0000,00

03 2015
09 2021

28502,7

03.2016
12.2о21

0з 2016
12,2021

00,2012
1о.2024

09,2018
12 2022

06 201 7

12 2о23

17177,1

184з00,00

з1 1491,5

30000 0

1500,0

16500,0

27500,0

14581.2

1 0&10.0

2ш,0

5750,0

з9з00,0о

1000.0

5з81,8

20000,00

12165,9

5241,1 0

1шO,Ф

1 1000,00

15000,Ф

1600,00

зФ0,0

7ш,0

600о0,0

2817з10

2817зl0

28t7з10
БудЬхrцш об'aпЬ rклмФушьlфо

2817310

2817з10
Будi!нячво о6'епiв хfrлфФlомунмьhФо

fфщарФва

Будi.irqФ о6'фЬ rблмсунsьнфо
мпФaрdш

Буд,вff rцпо обfiо ххтлфФхоilуншьнФо
@подaща

БудiarrцЕо об'fr з хfrлФФкомунмьнФо
@подарств

БудЬнlцФ о6'фЬ хплфФlо9уншьнфо

БудЬнrчш обЪпв хплФ{осуФьнфо
@пщaрсrи

БудiaнrчЕо о6'еfr в хrтлфхомунмьншо рЕконструкцlя тА Бмгоустрlй wку
,орлятко, у солом,янському рАйонl

03.2016
05 2024

100502,80

БудЬфrчпо о6'фЬ хплфlонунФьнфщ.Ф

175190.80 $5s,50

1 1,2018
12 202о

1 14518,10 25962,60

Будiвничъо 06'eпiB хrтлфо-хомунФьно.о
гослодарФа

БудЫrqф о6'еmЪ хпllФrоIунФьiфо

рЕконстру{-llя трнс(юрмАторноl
пlдстмцll lз зылы!Енням помностl нА
ocтPoBl долоБЕцьlФlй

рЕконструкцlя зони вlдпочинW
,цЕнтрмьм, в чАстинl створЕнвя
рЕрЕАцlйного мя!ж з ffiоустрФм
пршЕглоI тЕриторlI ж трушовому
ocTPoBl вднlпювському рАйонl м, м9и

Будlвництво АртЕзlмськоI свЕрдловини
шоl продtrиввостl зони вlдпочинry
тро€чим"у дЕснянському рАйонl м
мевА

11 2016
12 2о21

09.2017
10,202з

02,2021
12-2о21

21ýа,2

4952Ф,60

1600,00

330,m

710.1

БудiвницФ о6'еfr в хиtлфхомунФьнФо

рЕконструкцlя зони вlдпочинý
"цЕнтршьи" в чАстинl створЕння
рЕкрЕАцlйного мАршрW з блмоустроом
прилЕгло'| тЕриторli м тружновому
ocTPoBl в днlпровському рАйонl м киевА

код
Програuноi
m8ффiвцТ
вцатriа та

rредитування
мlсq€вих
бюдreтi8

Наймонувааня rоловноrо р3порядниrа
бюдreтsих tощiв мiсцевоIо бюдюry /

вИповИальноaо нвймеаування tlsЛм€нуФння о6'епа 8ИповИво до проеп8Ф
rощорrФоi доrумоfrац'i

масифiЕqiоD видатaв та rродлування мiсцевих
брдютiв

Строх
ро8лiзацii

препу (piK

пфат(у i

захiнчення)

Заrальна вартiФь
об'€па, тис.rрн

2020 piK 2021 pll 2022 pix

l з 4 6 7

2817310
09.2017
10 2025

4952(Б,6 5m38,20 20Ф0,00 10500.0

2



rOспOдарdва

rосподарФа

Будlихýво об'-da хпtМмуff мыqо
господарф

rФФарФЕ

rфподарФва

рЕконструкцlя тА 6rигоустрlЙ пАрry
"юнlсть, у святоtлинському рАЙонl ,lо.ю2

07.ю16 5000,00 15зlз,з

70m,00

14000,00

102ш,ф 2700о,0

2ф00,(ю з5000,0

28l7з10

28l73l0

2617з10

2817310

28173l0

606$,8

280(юо,00

1&691,0

16з86з,9

9840з,3

1 10з9.2

11ф,0

з900,0

з0000,0

100,0

з000,0

20ф,0

20000,0

БудaвiицФ d'aпiв хитлфномуншьнфо
aфлодарФa

Бrtдгоустрlи тЕриторll доrюБЕцького
фтюву у днlпровському рАЙонl

Будlвництво шry ýльryри l вlдпочинку,мрк поцЙи, в оБолонському PMoHl

рЕконструкцlя тА Бruгоустрlй
лА}ццrАФтного пдрку у солом,янському
PAйoHl м, lo1cвA

рЕконструк.llя шry,Kloтo у
дЕснянському рАЙонl

10 2019
оа 2о21

03 2019
05 2025

10 2016
05-2о24

6.2017
05 2023

рЕконструкцlя зливостоковоI lамлlзАцп
СИСТЕМИ ОЭЕР ОПЕЧЕНЬ В ОЮЛОНСЬКОМУ
PAЙoHl

05,2017
1 0 2025

Будlвництво систЕми АЕрАцli тА
БruГОУСТРlЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У
lирницькому рАЙонl м мрм

вудlвництво систЕми АЕрдцll тА
БrигоустрlЙ озЕрА рАlЪугА у
днlпровському рАЙонl м, киовА

рЕковструк.llя жисних споруд жукlв
острlы, розчистl(А руслл Бrwоустрlи
прибЕрE)lfi ol тЕриторlI тд вцновлЕння

рЕконструкцlя гlдротЕхнlчних споруд з
вlдновлЕнням Екологlчного тА cAHlTPHo-
гlгlонlчного стму р. лиБlдь в м. кисвl

08 2018
10.2Ф7

22з1449,9

2817з10

2817зrо

28з4s,0

рЕконструкцlя пlвнlчнФ,д^рницького
мЕлlоимлу

1 1,2018
12 2о2о

42609.9

10,2018
12 2Ф1

161429,1

0з.2019
12.2о2о

8420.9

05 2018
07 2о22

210000,0

ш00,0о

2400,Ф

17203,80

809,0

7616,80

270,00

ВiшiяСЦIЧЕНКО

2817з10

2817310 rфaрбва

2вl7з10

281 7з10
БудЬшчш о6'aлiЁ хfr ФФлуямьхф

щ.рf,й

начшrт.к вiддirry фхга.reрькоrc облiку m
шанушхпя

Екологlчного стму рlчки коник в
голфlIвському рАЙонl м, froвА

БудЬнrчФ о6'ф хfлмонуфФьнФо
мФaрстц

БудiвкrчЕо o6'aпiB хrтлфФ(омунФьноrо


