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ГIро затвердження паспорта
бюджетноТ програми на 202l piK

м. КиТв l,{s ,{о9

Вiдповiдно до КонститучiТ УкраТни, Бюджетного кодексу УкраТни, наказу
l\4iHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2014 року N9 8Зб uПро деякi
питання запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання
плiсцевих бюджетiв", рiшень КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 18 грулня 2018 року
,\l9 469l6520 кПро затвердження КомплексноТ MicbKoT цiльовоТ програми
екологiчного благополуччя MicTa Кисва на 2019-2021 роки>,
вiд 24 грудня 2020 року Np 24124 кПро бюджет MicTa Киева на 2021 piK>,
24 грудня 2020 року J\b 2312З uПро Програшry економiчного i соцiального
розвитку м. Кисва на 202|-2023 роки", розпоряджень виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 28 сiчня
2021 року М 101 кПро Програму економiчного i соцiального розвитку м. Киева
на202|-202З роки)), вiд 17.1|.2021 JЪ 2384 uПро перерозподiл видаткiв бюджеry
MicTa Киева, передбачених Управлiнню екологiТ та природних pecypciB
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстраuiТ) на 202l piK>.
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l. Затвердити паспорт бюджетноТ програми на 2021 piK Управлiнню екологiТ
,га природних pecypciB виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ

\,Ilcbкol оТ адмi ац1l новlи едакцiТ:

2. Контроль за виконанням наказу

кпкв Найменування програми
28l'744]. Утри м ання та розви т ок jdстiвlшляхопроводiв
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пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоzо бюdжеmу на 2021 piK

ЗАТВЕР.РКЕНО

каз Мaнlйерства фiнаsсiв Украiни 26 серпня 20'14 року М8Зб
(у редакщi наказу Мlнlстербв? Фlнансlв Укра]Ни

вiд 29 грудня 2i,'l8 року М 1209)

41 81 94з1
Управлiння еколоriТта природни х pecypciB викоiавчоrо Киiвськоj' MicbKoi ради2800000

(код Проrрамноi
клаифiкацii видаткiв

та кредяryвання
мiсцевоrо бюджеry)

281 0000
(код Проrрамsоi

шаilфiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiщевоrо бюджеry)

з. 2817441
(код Програмноi

шайфiкацii sидаткis
та кредиryвання

мiсrlевоrо бюджеry)

рЪйменування головноrо рзпорядника коштiв мiсцевоrо бюджеry)

Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв
(найменування бюджетноi програми зtiдно з Типовою

проrрамною шасифiкацiею видаткiв та кред}тryвання

мiсцевоrо бюджеry)

(код за еДРПОУ)

4,1819431

К"д * еДРПОУ)

(код бюджеry)

екопогiт та DecvpciB виконавчоrо КиТвськоi MicbKo'a ради
2.

(найменування вiдповiдального виконавця)

7 441
(код Типовоj програмноi
шасифiкацi] видаткiв та

кредиryвання мiсцевого
бюд)(ery)

0456
(код Функцiональноi

mасифiкацii видаткiв та

кредчrryвання бюджеry)

4. Обсяrбюджетнихпризначеныбюджетнихасиrнувань - 765ооOФивень,утомучислaзаrальноrофонду- 0гривеньтаспецiальногофонду-765000гривень

5. Пiдстави для виконання бюдкетноТ програми

MicbKoi державноi адмiнiстрацii) на 2021 piк>,

Цiлi державноi полiтики, на досягнення яких спрямована реалiззцiя бюджетноТ проrрами

7. МетабюдкетноТпрограми
Проведення капiтальних в(ладень

1

8. Завдання бюджетноТ протами

з/п

1,

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управлiння еколоtii та природних pecypciв
виконавчого органу Ки'iвськоi MicbKol ради (КММ)

(ьаймфуваф |оловнпlо роJпорqниrа rошпв мtщевоtо бюмеry) _
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1

у 2-му

у рАЙонl м, кисвАиву позняки уро

9. Напрями використання бюдх€тних коштiв

Напрями використання бюджетних коштiв

10. Перелiк мiсцевих,/ реriональних програм, що виконуються у смадi бюджетноl протами

Ус ьоrоСпецiальний фондЗагальний фондм з/л

765765 0002у мlкрорАЙонlмунямнтросм водоЙмиБлАгоус, ОЗДОРОВЛЕрозчисткою.
м,рАЙонlу

765Ус

rривень

rривень

УсьоrоЗаrальний фонд спечiальнпй фонд,Hoi проtрамивот /з/л 5з 4

1 1. Результативнi показники бюджетноi проrрами

Начальнuк Управлiння еколоzii' mа
п рu роdн Ux ресу pciB Bu кон а вчо ?о ореану
Kui-BcbKoI MicbKoi padu (Kui'BcbKoi' MicbKoi'

Ое рка в н oi а d м iH icm ра Фi)

ПоГОДЖЕНО:

Депарmаменmу
KuiBcbKoi
depx<aBHoi

mа сферч

Спецiальний фонд

6

УсьоrоЗагальвий фондflх<ерело iнформацIfОдиниця
вимiочм з/п показники

1

12

грн

2

тА оздоровлЕнням водоЙми у 2-му мlкрорАЙонl житлового мАсиву
пlшохlдного мостового пЕрЕходу чЕрЕз озЕро жАндАркА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРО€М

ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ рАЙонl м- кисвА1

1

втчв
1

2

3 765 000 765 000грн. $2{ахунокна розробку 1 прФпу
4 100

,!00

Олексанdр ВО3НИЙ

(iнiцiалиЛнiцiал, прiзsище)

Олексанdр МОРО3

(iнiцiалиЛнiцiал, прiвище)
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