
виконАвчий оргдн киiвськоi MIcbKoi рдда

1киiвська MIcbKA шржАвнА Ад4IнIстрАцIя)
упрАвлIння Екологti тд природних pEcypclB
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Виконувач обов'язкiв
начаJIьника Управлiння

новiй редакцii, що додаеться.
2. Начальнику вiддiлу бцгалтерського
оприлюднити даний наказ на офiцiйному

3. Контроль за виконанням цього наказу

*, ./Г

облiку та планування Сiдiченко В,П,,

сайтi Управлiння.
заJIишаю за собою,

нАкАз

м. Киiв

Про внесення змiн до наказу Управлiння

вiд 23 серпня 2020 року М 45 <Про

Стратегiчний план дiяльностi Управлiння

екологii та природних pecypciB виконавчого

оргаЕу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi

MicbKoi державноi адмiнiстрачii)>

На виконання cTaTTi 22 Бюджетного кодексу Украiни та з метою

визЕачення стратегiчних цiлей, завдань та заходiв Управлiння екологiт та

n|"poo"* pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi

MicbKoi державноi адмiнiстрачii)

нАкАЗУЮ:

l.УнестизмiнидорозлiлУVI<ФiнансовезабезпеченняУправлiнн'IдJlя
досягнення стратегiчних цiлей> в частинi видаткiв Управлiння в розрiзi

бюджетних програм на20\9-2022 роки та заходiв для реалiзацii iнвестицiйних

;;;;i; ;" iOZI-ZOZZ роки, затвердженого.наказом Управлiння екологii та

природнLD( ресурсlв "i*oruuro.o'органу 
КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi

;i.;*i o.p;a"Hoi адмi"iстрачir) вiд 2i серпня 2020 року Ns 45, виклавши його в

Олександр САВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управлiння екологii та природних peclpciB

виконавчого органу КиiЪськоi Micbкoi ради (Киiвськоi
Mlcbкol державноi адуучачii)

Bl 9

роздIл vI
Фiнапсове забезпечення Управлiння для досягнення стратегiчпих цiлей

Видатки Управлiння в розрiзi бюджетних програм на 2019-2022 роки
тис. н

]ф

зlп
Бюджетнi програми 2019 piK 2020 piK 202l piK 2022 piK

15200,0
1

28l0160 <Керiвництво i
управлiння у сферi
екологii та природнLD(
pecypciB у MicTi Киевi>

l0079,094 l1452,700 13900,0

l093603,1638 853,08з 651 728,0,19 994184,72

281б030 <Органiзацiя
благоустрою населених
пунктiв>

з69 647,4 53б002,з 649049,42817310
об'ектiв
комунального
господарства>

<Будiвництво
житлово-

296 481,80

2 7 42.650 11230,704

4

28|7збз <Виконання
iнвестицiйних проектiв в

рамках здiйснення заходiв
щодо соцiмьно-
економiчного розвитку
окремих територiй>

24000,0 26000,0158 104,492 217825,080281769l <Виконання
заходiв за рахунок
цiльових фонлiв,
утворених Верховною
Радою ABToHoMHoi
Республiки Крим,
органами мiсцевого
самоврядування i

мiсцевими органами
виконавчоi влади i фонлiв,
утворених Верховною
Радою АвтономноТ

5

3



утворених Верховною
Радою ABToHoMHoi
Республiки Крим,
органами мiсцевого
самоврядування i

мiсцевими органами
виконавчоi влади)

6

2818120
органiзацii
вод€ж>

<Заходи з

рятування на

29 046.981 з7730,57 60490,9 665з9,9

7

2818311 <Охорона та

рацiональне використаннJl
природних pecypciB>

|05 924,9 128860,3 l 1 l533,9

8

2818330 <Iнша дiяльнiсть
у сферi екологii та охорони
природних pecypclBD

2112,9 42,744,550 2516,1 2,767 

"7

9

28l8340
<Природоохороннi заходи
за рахунок цiльових

фондiв>

50 462,575 з42,78,| зз953,0 3395з,0

10 2569,з87 2з00,7з1

та планування Вiталiя СIДIЧЕНКО

2817130 <Здiйснення
заходiв iз землеустрою>>

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку



ня$хrrrхы mюФ рсmорiдн.g(фarж фa tElr.ш 6.лrту /

.йФiцФюФ .мц, юlEHуlrH,
бФrЕпФl проql.. !.\дю l Tr.ш
про.р..ю. ФrФ9цЕь .lц.тa. т.

9.r*rrIя шчфd бЕдrп.
5

З.ход, для рэ.л iз.цП lн.6стtцia Hllx проектiв lla 2020.2022 pol(аl

р€хонстру1{_llя плрку вWrочнку в
ypo!иu]l "мтмл" в обоrюнсцому PMoHl

ЗАТВЕРДЖЕНО

шаз Упрашiм .kФогi'i ъ прlqю,IяА tEyt i! вшошчого
радя (КяiЬцоi MicbKoi держ!впоi

Обсяl .ц.rП! бФдrry 
'Ф.rlrу, 

rrc Фх

вrтлфо{охr}lД,Ес rосподлрФaо

, лрr',нна Еlфdа fд ппР9д!]rх

, лlрл',allл ЁIфоd fл прuщl ra

Будlвни.пво a]Фкрl(}rоrо дЕло l llвox
л|сових хордонвдrftицькоrо
люоaьркового гослодлрствл тл
пФ{окiоrо дЕIю l Будlвлl виюбаичо
слуrGоэоrо лриз}цчЕння
свяrоJJФ€ьхоrо лсоruркоаоrо

фд.I{фO6ФreФrф

Буд*rrD 06fl яr!муg.rtю

ьудlвtицтво мрку вздов( лросп
IЕнЕрхlл влтупц lrDK просп во,юдам9lр^
хляковсыtоaо iл аул онор€ дЕ Бмьзлм у

Будвtt4lпво Hircoc}lol стлц м озЕрl
мрмця тл водоr]роводу тЕхяl+юI вом
для поrr€у *л€них н^сдрlGнь
хдрквськоl rurощ тл просп€кту Бrжлл в

вм]rrувлня полl€сзроrrвлrноl
l€рЕк в |]лрку м Pycмlвcbl(й

рЕхо}Еrрук.Jя т^ БJuгоrcтр й ,]лрку
"орлятхо, у солом,янському PMoHl

буд,иrцпо м'Ф,. млфюлуФlяФ

будЬщЕобФмуФý

БуlDцflЕO6Ф.trмrФф

будпнlqф 06'd| trмуФtюrc рЕко+lструq],я гцрку вцгючиtку
,обо/юlь" в yPovUJ T r^тмкл" Iю
оюr]о}€ькй нrбЕро{riй

БYд**фоаФммýушtф
Еtqд*ЕФ

будDlцrьо6'ф.шj]oфуф

рЕ|tоl]сIруп!я l ЕJr^rоустRй l]лрf,у
волqд,iмиrcь&{ лрк^' у цЕвчЕнкаськомУ

будв}l|{,Fво [ol€r€яfr1х хЕр9к до
гюriлдGыо.l)( вбирмЕнь эоllи вцгlо9нку
'r+}{rPлrъ}ц, з урлryвýняч подллнlю.о

дяrFс€сuФ..у рл:!оrп м р€вл

рЕхоrструхt l,я очrсlмх сIюруд
'ХЛ!06cьl(r ПО ВУЛ Р€ВИ]ЬКОaО .Ю В
длрlоrt]ькоllу PMoHl м lcacм

ьудвюrqrво бЕрЕгоукрlмlоючих споруд
тл зо}lи вlлючнку вздоФ{ PycмLвcbl(ol
гротос. у lвпювсьхому р^йон ri !{,]€вл

фдi.-rв06Фшlф'dуяФ

Буд-:{вdфl.gюлуФф

БудiмllФO6Еi.шмую!Ф

5удПd{по 06сш шфmOФ

рЕlю}lстриq.чя o.r.сrr1x сJIоруд
rrовЕрхнЕвих вод 5lля злтоlо1 пlвдЕннии
KoaJ у tlюIr4сrьвlй зо}0 тЁr4{(с у
гоrlосlвськоlу prloнl

рЕкоl€труф]я трлllс(юрмлторноl
пцстлlt lЛ lз збlrtllЕll}ях гtoтrictocтl м

р€ко}€рухIJя !tо+и вlлlочф
]€нrрлrънл, в члствl створЕння
р€хрЕл_llйllо.о цrяO]руrу з БJurоустроем
IриJ]Егrlоl т€ритоfl rц трr.rлобому
осIробl в !япrювсьхо!у рлъ.I u lо4€вл

рЕхоr€трухLllя gьсыоl нlськоlдоцовоI

рЕltо}€трую,l]я зоg аlдв]иlку
!Еlmлrънл, в чrстинl створ€вя
р€хр€л],й}Фaо llPl]]Prтy з бмrоустро€ll
IРилafлсl Ериторll м трl.rловоху
ocтPo€r в днпровсь{о9у рлrlонl м g€3л

будшчrFабgiiмФOуМо

Буд*rll- 06ri. trмучUф

Фд.*,{фO6фi.ммrм.



6rдl}rцпо o5'dri. trмум
фЦд.!.D

рЕкоr€трук]lя Iл бллrоютрlй плку
1о} сты у святq]]*€ькому рАrюн

буд,цNliш ф m. trфЕоухмlо БJtлгоустрlи тЕриrор0 доrюбЕцького
остюву у дцпю€ському р^йонl

БудФще oo.ýi. ямуямю Будlвницао пАрку культури l вlдлочинку
тцр( п.цмм" в обо,lоt€ь{очу рд,4о}iL

рЕrФнсrрro-ся тл ыuгоустрlй
ллllщJrоDюго пrрку у соrlом,янськомуБуд,мi{m 0a m. мфюуя ьgо

ьtдя'{'Ео6'Ф!шл@'м

бчдвфо6'mtrмфФ рЕхо}€труФlя гljротЕхнlчних споруд з
вlдlовrЕнняrr €колоп+lоrо тл сil]тлрнG
ппен+юrо стлу р лиЕrдь в l, ýl€вl

оIоро+l^ мвlФлиlJJнюrо сЕrЕдовиuц

п лрдвl''оп Еюrwа rл ff роднrх

2a прдамйя EKolloll f^ лраюдцх

бу!-цDобФ@Фrвм рЕ]Ф}€трую!я тл Бrlл-оюIРй плрку
,r{aваи у чJЕвч€нкlвськоllу PMoHl

5уднчвoa'd trмФумо р€коlструк]я rирку r<oтa у

рЕко}стриLJя мивосIоковоl кснл]laцll
с}€1Ехи оз€р оa]€€Б в оюлоl€ы(оlу

aifuir СlДIЧЕНКО

буд.,цЕO6dm мш{dуФ рЕкоrrcтPуlo]lя пlвllчrю{лрни1,1ького

буд.sчrш.6'фl. шмфушф ьудlв8rrлво систЕrrи r€рл,{l тл
Бr]лго}сЕlй озЕя^ лЕБЕдинЕ у
длрr.п,]ькоuу Prr,o.{ lr l{i€л

будваицво сrcтЕми АЕрлцf т^
бJr^rоустрlи озЕрл рлlд!t^ у
Флrrо€сьхону рлtiоttl ! кl€вл

5удц.чrф об'ф 1шФпушЬ*о

Начшьш siддiлу бух.dtрсьхого обпirу

р€l(оl€трук]я зrх.снц с]]оруд,хухrв
ocтPly юзчrlстlб рrcлл 5rйгоусIрlи
lрv6€ро$юl тЕFжосlI тл вцrювrЕння
Екоlюп+lого стму рllки Kolмx в
го,]осlьському рлпон l1 меа^


