
виконАвчий оргдн киiвськоi MtcbKoi вада

1киiвська мIськА,щржАвнА АдмIнIстрАцIя)
упрАвлIння Екологri тд природних pEcypclB

нАкАз

"/t,a2-4zoyo м. КиiЪ л!

Про внесення змiн до наказу Управлiння
вiд 23 серпня 2020 року М 45 <Про
Стратегiчний план дiяльностi Управлiння
екологii та природних pecypciB виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
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 рали (КиiЪськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

нАкАЗУЮ:

1. Унести змiни до роздiлу VI <Фiнансове забезпечення Управлiннrl для
досягнення стратегiчних цiлей> в частинi видаткiв Управлiння в розрiзi
бюджетних програм на 20|9-2022 роки та заходiв для реалiзацii iнвестицiйних
проектiв gа 2020-2022 роки, затвердженого нака:!ом Управлiння екологii та
природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 23 серпня 2020 року JФ а5 (у редакцii
наказу Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
вiд 09 жовтня 2020 року ЛГ9 69), викJIавши його в новiй редакцii, що дода€ться.
2. Начальнику вiддiлу бухгалтерського облiку та планування Сiдiченко В.П.,
оприлюднити даний наказ на офiцiйному сайтi Управлiння.
З. Контроль за виконанням цього наказу зarл за собою.

Виконувач обов'язкiв
нач€uIьника Управлiння Олександр САВЧЕНКО
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ЗАТВЕРДКЕНО
накЕв Управлiння екологii та цриродпих pec}pciB

виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
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роздIл \rI
Фiнапсове забезпечецвя Управлiння для досягневrrя стратегiчнпх цiлей

Впдаткп Управлiвня в розрiзi бюдясегнпх програм па 2019-2022 роки
тис. н.

Ns
з/п

Бюджетнi програми 2019 piK 2020 piK 2021 piK

2810l60 <Керiввицтво i
управлiння у сферi
екологii та природнlD(
pecypciB у MicTi КиевЬ>

10079,094 1\452"700 11654,653 15200,0

2

2816030 <Органiзацiя
благоустрою населених
ггуrrктiв>

689581,079 511061,31 t093603,1

з
<Будiввицтво

житлово-
комунЕrльцого
господарства)

296 481,80 з69 64,7,4 156 618,8 649049,4

4

2817збз <<Виконання
1Евестицlиних проектlв в

рамках здiйснення заходiв
щодо соцiально-
економiчного розвитку
окремих територiй>

2,742,650 15230,704

5

28|7691 <<Виконання

заходiв за рахунок
цiльових фондiв,
yтBopeцlD( Верховною
Радою ABToHoMHoi
Республiки Крим,
органами мiсцевого
самоврядуваннJI i
мiсцевими органами
виконавчоi влади i фондiв,

158 104,492 217825,080 26000,0 2б000,0

2022 piK

l

638 853,083

28 l73 l0
об'ектiв



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

6

2818120
органiзацii
водах))

<Заходи з

рятування на

29 046,98l з77з0,5,7 3987l,0 665з9,9

7

281831l <Охорона та

рацiоншrьне використання
природних pecypclB)

105 924,9

8

1вtвззо <Iнша дiяльнiсть

у сферi екологii та

охорони природних
pecypciB>

2 |12,9 42,144,550 2953,050 2767,,7

9

28l8з40
<Природоохороннi заходи

за рахунок цiльових

фондiв>

50 462,5,15 з42,78,| 39520,0 з3953,0

10 28l7l30 <Здiйснення

заходiв iз землеустрою>

2569,з87 2з00,7з,7

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку

та планчвання Вiталiя СIДIЧЕНКО



зАтвЕрд)l(Ено
нашз УпрsДшs схолопi 1a прярод!d
pccfciв .нrошчоrc орпяу Кяiшьхоi yicbxoi

р.дя (Kлi,cbxoi мiсьюiд.р*Фtоi!дхiнiсrрацii
)

З.ходи мя ромiзацlТ lнвостliцlйних проэrraв на 2020-2022 роках

H.r*yad мроmFдl*
бiцйý ФФi. tioфФ i{од!rу /

.цшц.мо gюя-lл, пarr.хуrхii
аодrфI np..D..r.. fiдФ ! тм про.D.lФ
мtоrр.аaФ gдmi r. Ф.дfrу-м Iеsш

бФд!пr

н.rшrвм об'.п. .фпо.iqю до .ро.пхФ
Фор.фi до.ум.цI

Оббr rrдаrlr б!дЕrу poJrrTry пс Фi

Б'..qВO6mr'@'sлФ

Буаеr{D.a@rffiflrФФ
МtxМDвлJъноl
lE Elo в гlлЕ(у }4 руслlвськtй

ыр'@йФlмушьdо р€коr€т?ук,llя тл 6rшоустяй ruя('
,орляпс у соrlогфьхоirу рлlюlll

Фдш{D.абпrФФrф

Бу|.-{Ddпшшrшм

фa.а{D.d.пшш{r{ю

рЕкоrстряпя rия<У вщлоqинк, в ftсицl]
мтллц, в обопоr€ьJ(оIу рмон

будвl{4,]тво rDхФФю.о д€гlо двох
лlсф кордонlв длрницького
лlсоalл,Фоо.о гос.!одrrcIЁr Iл
mxDi}lo.o дЕllо l aудмl мюФr4чо
от'lGовс.опрУамчЕння

будsоr]тво ffi вздрвх просп
.ЕяЕрлrц влтупц uDl( ,росп волод4gрл
rrл*овсь{оaо тл вул онорЕ дЕ Блпыф у

Будlвниl,]тво нлсосао] стýцI нл озЕрl
вирлиця т^ водопроводу тЕхяlчноl води
llrlя поrиау зЕrЕнц цalр(Eнь
хлювсь{оl mqд т^ проспЕfiу 6rи .

ьуд.rо{,гво lloiGr€aщ Mжtlo
rроilлдсь&х вбирлнь зоlи вlдrlочив0
1лнтрмьм, з урмувлнням lюдллцrюго

Фllпровaъ{оrу рrяонl g l(,€в^

рбюr€трук.llя l ьrигоуствй плрw
эолод.rrfi5м пр!(л" у UЕвt€яЕцо*у

р€хоr€тж]я о*щ с.юруд

/цfrиtýкоlrу рдйонl м g.вл

Ф|5r{D.Оп rri.фri.ftФ

iуд*rчD..'dlrtrвOrуш*m

БудlвничIво ьЕЕгоrc плюочd спФуд
тл зоrи вlдло!ивý вqдом русм всько
пюrое у дыпровсь(ому рмон м ки€вА

рЕкФ€rруцlя рлсФоритфiоl
пlдстлцl lз эýrнrЕýям mтяоrостl ц

рЕкоrстmсJя :юни вlдючин0
1Е}mлrъ8л, в tlлсвl сr.ор€вя
рЕхрЕлчйltrо gяt rrту з ffircтроом
прилЕгr]оl тЕрmоfl л тр9цlовому
Фвl.цlмяУРмоtltl'0св^
будвt5jтъо лр!Езфцоl св€рд'oвини
Hдol проrlисиэltо.тl зони вlдлочинку
-тро€lIрФц,удЕса*ському Fл}jlо.il м

р€(о}€трrа]!я эов вlдю*+к!/
1.mмьц, в члстrн сrворЕнвя
рЕlФЕлцйtюaо lrлрчJрп з ыurоютроем
tРи,Ег,lоl lЕ*тоРл тРяаrо€о{У
ocrPoвl в днпро€сы(оrr, рлriонl м мgл

',УгzИ/zv* / ,,

I

, пррrr.ý Eldat lд гщrd

, пррralr Eýld' f| вiооз

РЕко}€тРуп]я rиrр вЦлочинк,?

обо,lо.f,.ь{tй мБЕроф]lй



рсr(оr€триO.чя тл БJr^гоусрй ruф
фнlсть, у саятошt€ь(оirу рмоя]

буд.п{ф.6'Фr,юýумо Бrцлоустяй rЕяоfl дрrЕбЕtьхоrо
остю€у у {яlпlФыФ pArlol]l

буд.qФO6m''МtшФ 5удаництзоI]Аркуýльтури вцлочинку
,мр,( гючлйнл, в обоrlоiюь{о{у Pлjъfl

5у..'ilDdФlfм'iмьф FЕ*оr€трrФlя т^ Б,uгоrcрй
,цкrlJ.отiоrо auрw у aоrюrlянсьхому

Ёюr€т?roJя ruр,(y toTс. у

Б'лr'чФO6rnrпм'Фlft раФr€триO.ця зJvаоalоко€оl @jллlэл.чl
сrcтЕrr1оqЕ'о.ЕчЕньвоЕ'о,]о}€ьlФirУ

рЕ{оr€тryк]!я auротE)(rllчних с.ювд з
вlDlоыЕшяч Екоllопчного тл сцlтФно
пп€lil*iоfо ст8 р пиыдь в м Фвl

НдФьпх lirдцу бтrr.mрсьrcФ o6дIу т!
Вiшiя СЦtЧЕНКО

ьл.'r{D.dбuФф'ф р€lФt€труlo]iя п8rll9iоддрrшьхо.о

буд-.{ф.6'Ф'f'!Фумо буд|ввltFво сист.rи лЕрл,1ll т^
ьпдrоусрlя озЕрл лЕбЕдвЕ у
длрниL]ькФ рмоы м еЕ&

Будfl{rjтво сlrcтЕl.r лрл.чl тд
шоrcfiй оз€рл рrйдуrл у
лllmoвcbxorry Prraol.l м к}€вл

рЕяоrструqlrя :цrl4с* с.lорrдrioюв
осtяr, Fозчrстхл рrсlц блrrоусlfiй
прiбЕра(ноl TEPrToPll тА вlдlомЕння

rоr]осllвсьюgу рАйонl ll х}€вл


