виконАвчий оргдн киiвськоi MtcbKoi вада
1киiвська мIськА,щржАвнА АдмIнIстрАцIя)
упрАвлIння Екологri тд природних pEcypclB
нАкАз

"/t,a2-4zoyo

л!

м. КиiЪ

J_

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
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Фiнапсове забезпечецвя Управлiння для досягневrrя стратегiчнпх цiлей
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Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку
та планчвання
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