
Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу Ки[вськоi MicbKol- ради (кмдА}

вiд

пАспорт
бюdжеmноТ проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
-]аказ MiнifrepcтBa фiнансiв УкраТни 26 серпня 2014 року М836
(у редакцii наказу MiнicтepФBa фiнансiв Украiни
вИ 29 грудня 201 8 року М 1 209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
наказ управлlння екологll та природних pecypclB
виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ)

(найменування rоловного розпорядника хошriв мiсqевоfо бюджету)

Ns цч

41 81 9431

28,10000
(код Програмноi

класифiкацij видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджету)

281 8340
(код Програмноi

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(найменування головного розпорядника коuJгiв мiсцевого бюджеry) (код за еДРПОУ)

41 81 9431Управлiння екологi[ та природних pecypciB виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (кмдА)
2.

J.

(найменування вiдповiдального виконавця) (код за еДРПОУ)

260000000008340
(код ТиповоТ програмноТ
класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджеry)

0540
(код Функцiональноi

класифiкацi] видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Природоохороннi заходи за рахунок цiльових
фондiв
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - з9 з70 000 гривень, у тому числi загального фонду - 0 гривень та спецiального фонду - з9 370 000 гривень

5. Пiдстави для виконання бюджетноi програми

цiлl д.рмвноI пФiпхи, нв дрся.нення яхих спрrмФЕ р.алlФЦя бlорспоI проФ"r6.

,l. 2800000
(код Програмноj

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)



ного та йогонавколишнихта

7 Мета бюджетноi програми
Забезпечення екологiчноТ безпеки та збереження природних pecypciB, полiпшення стану навколишнього природного середовица та запобiгання його забрудненню

8. 3авдання бюджетноТ програми

9. Напрями використання бюджетних коштiв

.t0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, tцо виконуються у складi бюд>r<етноi програми

rривень

3абезпечення п няз i1

2 MicTa киеваПозняки всистеми

ьного нихня i3

малихп4
виставок таних HaplB, заходiв t_цодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання

з екологiчно'i тематики
проведення

5

6 iB зiзабезпечення
комплексiв та обекгiвта йогопа7

та об'октiвна запобiгання комплексiвчисп8

Ne з/п Напрями використання бюджетних коштiв Заrальний фонд Спецiальний фонд Усього

4 5
1

проведення заход 3 охорони використання природних рослиних 12 220 0оо 12 220 оо0
1

2 Будiвництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районi Micтa Киева 7 000 000 7 000 000

3 забезпечення проведення заходiв з охорони i рацiонального використання водних pecypciB 13 2,1 1 000 13 2,11 000

4 Проведення паспортизацiТ малих рiчок i водойм 500 000 500 000

5

проведення них , орга виставок та

заходiв щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання

з екологiчнот

789 000 789 000

проведення заходiв зr збереження природно-заповiдного фонду 5 000 000 5 000 000
6

400 000 400 000
7

ь ного парку (

славиD, охорони, вiдтворення та рекреацiйного використання його природних комплексiв та

8
проведення спецiальних заходiв, спрямованих на запобiгання знищенню чи пошкодженню

природних комплексiв територiй та об'екгiв природно-заповiдного фонду
250 000 250 000

Усього 39 370 000 39 370 000

'1 1. Результативнi показники бюджетноТ програми

гривень

ми

39 370 000 з9 370 000
комплексна MicbKa цiльова програма екологiчного благополуччя Micтa киева на2О22-2О25 роки

1

39 370 000

necvociB

Na а,/п
]]аrапьнL d)онл спеtriапьний фонл

1

4



Спецiальний фондДжерело iнформацiТгIоказникиN9 з/п
76532

1

Забезпечення провеДення заходiв з охороНи i рацiональноrо використання прироАних рослинних pecypciB

,1

12 200 00012 200 000грн Рiшення КМР, Розпорядження КММьного використаннязаходiв з охорони ipaвитрати на проведення

12 200 00012 200 000грн РLшення КМР, Розпорядження КМДАВитрати на виконання робLт, що розпочиваються в поточному роцiз озеленення

(влаLl,тування) об'екrlв зеленоrо господарства Micтa Киова (паркiв, сквер]в)

2
1010Розпоряджевня КМДАсть об€ктiЕ зеленого госflодарства

оботи з озеленення

з
] 220 00о1 220 000

грнзеленоrc господарства Micтa Киева (парку, скверу) якi плавуеться розпочати в

100]00
rосподарства (паркlв, cKBepiB) Micтa Киева.

БудiвниLlтво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому раЙонi Micтa киёва
2

1 24 329 оа4,1524 з29 аа4 15
7 000 0007 000 00сРозпорядхення КN4ДДються в поточному

7 000 000 7 000 000исна документацrя
4s 00049 000

2 50 90050 900
забезпечення поли ,]3 000]з 000

з
5з8 46538 46печення поливу ] кв м територсереднr вйтрати на за

60 4560 45
Berlb готовност об'екrа

Забезпечення проведення заходiв з охорони i рацiонального використання водних ресу pciB
з

1

13 21] 000РL!]ення КПrР, РозпоряджеFrня КМДАгальнr витрати на проведення заход в з охорони та р

2
10]0Розпорядження КМДАв, на яких плануеться провести заходи

з
] 321 ]00] 32,] 100. на яхих плану€ться провестиHi витрати на один

100100Питома вага фаmичних витрат на проведення заходiв з охорони l рацlонального

] 500 000500 000Звiтн сть пiдп
обсяг в

4141Звiтнiсть п]дприомствLводоЙм ) на яких необхiдно провесги

2
]1Звiтвiсть п длри€мствна яких заплавовано провестив (малих р

Одиниця

l * ,,, ооо



з
5оо 000середнr витрати на провед ення паспортизацii 1 об'€кта грн

питома вага об'екгiв(малих рiчок i водойм) на яких проведено паспортизацiю у
загальнiй кiлькостlоб'екriв(малих рiчок i водоЙм), що потребують паспортизацii 2,14 2,44

5
забезпечення проведення науково-технiчних конференцiй i ceмiнapiв, орrанiзацiя виставок та iнulих заходiв цодо пропаrанди охорони навколишньоrо природноrо середовицаl видання полiграфiчноi

продукцгa з еколоriчноI тематики

1

@ёнцiй iceмiнap]B,

орrанiзац]ю виставок та lнших заходiв щодо пропаганди охорони навколишнього

природного середовица видання полlграф чноj продукц lз еколог чноi темати ки

2

загальна кiльксть заходiв на лроведення науково-технiчних конференцiй

сем нар в орrанiзацiй виставок та iнших заходiв цодо лропаганди охорони

навколишнього природного середовища, видання полiграфiчноl продукцii з

еколог]чноi тематики

план робiт 2 2

Середнi витрати на один захiд з проведення науково-технiчних конференцiй i

сем Haplв органiзацiю виставок та Lнших заходiв щOдо пропаганди охорони

навколиtlJнього природноaо середовища, видання полiграфчноi продукцiiз

еколог]чноi тематики

грн з94 500 394 500

з

Питома вага фактичних витрат на проведення науково,технiчних конференц й i

сFчlрарlв, ор-арi"ац,ю ви.lJво( -а lrшиr 3а}од в щоцо гропаганди oiooor,4

навколишнього природного середовища, видання полiграфiчноi продукцii з

еколоriчноi темати ки до запланOваних

100 т00

Забезпечення проведення заходiв зi збе6
1

зd а, оFlв,/lрd',а rа rроведенча Еtод,в з 1Ьаое-енrя грирод|-о заповшРого
РiUJенвя КП,4Р, Розпорядження КМДД 5 000 000

2

Середн в 26з 158
з

iiвеБ ioToBHocTi проекrноi документац!i

7

1

вLлтрати на розробку проекry органiзацii територri регiональвого ландшафтного

изанськоi славиr, якi плануються в лоточному перrодi
грн Розпорядження КIйДА 400 000 400 000

2
1 ]

400 000 400 000
3

р вень готовностi прое аноi документац a

8 Проведення спецiальних заходiв, спрямованих на запобiгання знищенню чи поlllкод)хенню природних комплехсiв територiй та об'сктiв природно_заповiдного фонду

250 000 250 000

робiт, як] пл РlU]ення КМР Розпорядження КМДА 250 000 250 000

1

2

об'екг в на яких плану€ться провести за)(Lд Зв тн]сть пiдприемств ] ]

розпорядження кlйддгрн

| 500 000

Г---- 1Фl

Г .р" Т ,6з r5s

1оо| ,оо

|ТБзрахунок

]Ф*

I ТOOГ 0



ефекrивност3
Середнi витрати на один об'ект грн. /' Розрахунок 250 000

4
PiBeHb виконання заходу вцс. Рр5рахунок 100 100

Начал ьн u к Уп равлiння е колоеii' m а
прчроOнчх pecypci? вuконавчоео ореану
К uiac ь к oj' м i с ь Koi' р а 0 ч ( К uib с ь Koi' м i с ь ко|
0е ржав н oi' а0 м i н ic m р а цil)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фiнансiв виконавчого органу Ки'lвськоТ MicbKoT ради

З асmупн u к duре кmора,Ще парmаме нmу

фi н aHciB вuконавчоео ореану Kui'BcbKoi'
MicbKoi'padu MicbKoi 0ержавноi

ф.'|1,2022 21|З6.42

000038220 от о2.11.2о22 00:00:00

Олексанdр ВОЗНИЙ

сферч

MicbKoT державноТ адмiнiстрацii)

(iнiцiали/lнiцiал, прiзвище)

Олексанdр МОРО3

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)

jо
..i

ý

250 0



викондвчий оргдн киiвсъкоi MICbKoi рдди
киiвськд I\4Iсъкд дЕрждвнд ддмIнIстрдцIя)

упр двлIннrI Екологti тд природних PECУPCIB

"/2 ,ч,tйzr?Q022 р

1. Унести змiни до паспорта

екологiТ та природних pecypciB

нАкАз

м. КиТв

ol адмlн ац1 що додаеться

залишаю за собою.

}l'9 2/
Про затвердження паспорта

бюджетноi програми на 2022 piK

Вiдповiдно до Конституцii УкраТни, Бюджетного кодексу УкраТни, наказу

MiHicTepcTBa фiнансiв укратни uiд 26 серпня 2оI4 року J\b 836 *п_р_-" т_т,.:::i::"
ЗапроВаДженнЯПрограМно-цlЛьоВоГоМеТоДУскЛаДаннЯТаВиконанняМlсцеВИх
бюджетiв), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10 вересня2014 року

за Jф 1103/25s80, рiшень КиТвськоi MicbKoT Ради вiд 0,7 ж.овтня 2021r року

М 272812,769 <Про затвердження Комплексноi MicbKoT цiльовоТ програми

екологiчногО бпu.ЁпоПуччЯ MicTa Кисва gа 2О22 _ 2о25 роки, вiд 09 грудня

202t року N9 370413745 <про бюджет MicTa Киева ъlа2О22 piK>, "* 1: З:":?"Y,
оо*'Msbz+zso65 <ПрО затвердЖеннЯ перелiкУ природоОхоронних заходlв у MlcTl

киевi, що фiнансуватимуться з Китвського мiського фонлу охорони

навколишнього середовища у 2о22 роцi>, розпорядження КиТвськоТ MicbKoT

вiйськовоТ адмiнiстрачiТ вiд 
-24 

n,ou,n" 2О22. року N9713 .<Про 
забезгlечення

виконанн яу 2022рочi природоохоронних заходiв у MicTi Кисвi>

НАКАЗУIо:

бюджетноТ програми на 2О22 piK Управлiнню

виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT рали

BcbKoi Mlcbкol

2. Контроль за виконанням цього

ання пкпкв
цlльовихнн1 захо вп доо28 1 8340

начальник
Олександр ВОЗНИЙ


