
виконАвIilfl;l оргАн кlлвськоi шпськоi вада
щИвськА MIcbKA шржАвнА АдднIстрАIдя)

упрАвлIння Екологri тд природних pвcypclB

нАкАз

м. КиiЪ N, У7

Вiдповiдно до КонстиryчiI УкраТни, Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 26 серпня 2014 року JVg 836 кПро деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих
бюджетiв", рiшення КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 7 жовтня 2021року Ns2728l2769
"Про затвердження КомплексноТ мiськоi цiльовоТ програми екологiчного
благополуччя MicTa Киева на 2022-2025 роки>>, рiшення Киiвськоi MicbKoT ради вiд
11 жовтня 2022 року NуЗ7а4В745 "Про внесення змiн до рiшення КиiЪськоТ
MicbKoT ради вiд 9 грудня 2021 року J\Ъ 3704/З745 кПро бюджет MicTa Киева на
2022 piK>, розпорядження виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради (КиТвськоТ
MicbKoT державноТ адмiнiстрачii) вiд 21 сiчня 2022 року Jфl62 <Про затвердження
заходiв з оновлення зеленоi зони м. Киева ъта2022 piK >

НАКАЗУЮ:

1. Унести змiни до паспорта бюджетноТ програми на 2022 piK Угrравлiнню
екологii та природних pecypciB виконавчого органу КиТвськоТ мiськоi ради

l Mlcbкol що

2. Контроль за виконанням цього нак€ву

кпкв Найменування програми
Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, утворених
Верховною Радою ABToHoMHoi Республiки Крим, органами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими органами виконавчоТ
влади i фондiв, утворених Верховною Радою АвтономноТ
Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i
мiсцевими органами виконавчоТ влади

281769|

Виконувач обов' язкiв начшtьника

со

Юрiй БАХМАТ



ЗАТВЕРФКЕНО
lаiаз MiHicTopcTBa Фнэкj3 УФаihи а сэрпня 2014 року tфбзб

(у р€дащ,'i яаiэ!у MiHicr.PcTBa Ф}€ф(rв УФ.iни
.iд 29 тудня2OlL рiум 120э)

ЗАТВЕРМЕНО:
Наказ / ро!порядчий документ
Наказ Упра!iлiння екологii та природних pecypciB
виконавчого органу Киiвсько-i MicbKoT ради (Китвськоi
MicbxoT державноi адмiнiстрацii)

(на i мсну..нх r юпо. xoro роlпойд* rB ro ш|. Miore...o бЁдюrу)

Na
|#

пАспорт
бюdжеmноi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 pi/.

2800000

2, 2810000

Упр3влiнfiя siолоrl"l т! прrроднхх pocypclE вl.*онaвчоrо орrану КиiЪсьхо-.l Micb{oi радн (КМДД) 4'| 819Zlз1

масифiкацii видаткiв

мiсцевого бюдl€ту)

(найменування rоловноrо розпорядника коцлiв мiсцевого бюджету) (ход за еДРПОУ)

4181943,1Управлiння еколоrliта природн11х pecypcie вяхонавчоrо орrану КиiвсьlФi мlськоi радll (КirДА)

иасrфiкачii видаткiв

мiсцевого бюдr(еry)

(найменування Е]дповiдальноrо виконавця)

0490

Ви,{онання заходlЕ за рахунох цiльовах фондiв,
tпворенях Ворховяою Радою Автономноi
Роспфлlкlr Крru, opraHaull мiсцоЕоrо
сановрядуваняя l мlсцбвlмlr орrанамl. виконавчоi
владll iфондlв, yTвopeн9r Ворховною Радою
ABToHoMHoi Роспублiкя Кри , орrафамя мlсцевоrо
саrlоЕрядувахня l rriсц€виrrя ор.анамrl ввконавчоi

(код за еДРПОУ)

260000000007691

класифiкачii видатхiв

мiсцевоrо Ыодхвry)

(ход Тилово'l програмноi
хласифiхацii видатfi а та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

(код Фунхцiональноi
класифiхацil в&даткiв та
кредитування аодхеry)

(найменування бюдl(eтноi проФами згИно з Типовою
прграмною lоасифiкацiею .идатпв та кредиryвання

мiсцевого бюд)€ry)

(ход бюджету)

a, Обся. бюдхотнж признач9нь/бюд'(етнш .cllfнyвaнb - 1/К 773 aа6.рхаонь, уточу чlrслiзlrальноrо фонду - O.р*вевьта споцiальноrо фонду - la4 77з 4зб rрlвёнь

6, Пiдставll |lля вххонання бюд]l(етноi програми

'А $ou,tиpttado ьUF

1.

з. 2817691



6. цiлiдержaвноI пол}тиш, на досяrнаяня яiхх спрямован! реалlзацlя бюдж€тноI проrрами

пЕтif
If
7. Мета бюдrcтноi програii,

Покращення умов прживання меi!канцiв мiсга.

8. Завдавня бкцж€твоi проrрами

1 Забезпечення видалення аварiйних та сухосгiйних дерев

2 Забезпечення зберехення та угримання на нале)ffiому piвHi мiсьчоi зелеiо] зонl4 полlпurерня екологlчних vMoB мiсга

3 з9безпечення оновлення зеленоi зони м. ки€ва

9. Напрями використання бюджетних кощтiв

Напряt l' вrrюрrrстанriя бюр(етних KoUlTiB Загальнllй фонд спецiальнrй фонд

1 2 з

1 Забезпечеiня видал€ння аварiйsих та сухосriйних дерев 4 666 600 4 666 600

2
Забезпечення зЬре}€ння та уrримання на налФlоlому piвHi Micbxoi зеленоi зони, полiпllJення
екологiчних умов мiсrа

90 106 886 90 ]06 886

3 забезпеченвя оноЕлення зеленоi зони м киева 50 000 000 50 000 000

144 77з 18в

10. Перелl|( нiсцевхх / р9dоiальних проФам, |цо вrконуються у складi бюдкетноi п роrрами

Найменування мiсqевоi/ регiональноi проrрамg спечiальний фонд
1 2 з 5

1 Комплексна MicbKa l]iльова програма екологiчноrо блаюполуччя мiсrэ Ки.ва на 2О22-2О25 року1 144 77з 486 144 7,7з 4вб

'|Zl4 77з 486 1/и 77з 486

11. Результатхвнi похазнrки бюдкетноi проrрами

Одиниця
вимlру Джерело iнформацii Заrальний фонд Спёцlальнrй фоfiдпоказникиN9 

'п
72

еченrrя видмоння аварiйних та сухоспйяrх дерёв

виrрати на проsедення видвлення аварiйнихта сухостiйних дерев 4 666 600 4 666

п

2

п

re

lýlб1



кiльхiсть дерев, цо плану.ться видалити

3

д9намiха хiлькосгi видаленихдер€9 в порiвняннiз поп€р€alяiм роком 27

2 эa6€зпечaння зберехояня та уrрхr.aнl{я на налехному piaнl мiськоi зелsноi зонr| полiпшання ёк(лоriчнrх умов r'icтa

1

на забеэпечення зберехення та уrримання на нале}flому piBHi Micbko'l
rрн, 90 106

Hoi зони, лолiпщення екологiчних умоб Micтa

ллоща ЪрЙriТЪбЪl,T lв зеrrеною aосподарсгва, якб пiдпяга€ caнiтapNoмy

пDибиранню (догляду)
виробнича проrрама 8 035,22

площа rазонiв, що потр€буе вiднфлення виробнича програма 9,6

виробнича програма 1642,89

виробнича профама 2 2а4,1в

виробнича програма 7,89

2
територiя об'окгiв зелеirоrо господарства, на якiй плануеться сзвiтарне
прибирання (догляд)

виробнича програма 6148,22

площа газонiв, що плануеться угримувати (викоll]ування, вiдновлення, тощо) виробнича програма 11Е1,3

кiльхiсгь KBiTKoBoi розсади, яку ппануеться висздкти виробнича програма 650

площа газонiв, цо плануеться вiдновлюsати виробнича лрограма 9,6

3

с€реднiвитрати на caнiтapнe прибирання Иоrляд) 1 rа терlrгорii об'еrтiв
зеленого rослодарства

12 891,41

серёднi витрати на лримання 1 rа газону 8 848,12

середнi витрати на вiдновлення 1rа газону 9 276,04

середнi витрати на висздження 1 тис, од. KBiTKoBoi розсади 471.23

вiдсоток площi територi] o6'eпia зеленого rосподарсrва, яку плануеться
прибирати, до площi, яха пiдляrае сзнiтарному прибиранню

76,52

вiдсоток оновлених площ rазонiв до загальноi кiльl{остi плоц газонiв, що
потребують вjдновлення

вiдс. ]00

динамiка кiлькосli sисэдки kвiтxoвoi розсади в порiвняннi з попереднiм роком
,] 00

;и-сотоу, площъaопБпо плануеться вiдновити, до за.альноl кiлькостi плоц
вiдс а.42

;lacoтoK rиоЙ газонlв, що плануеться утримувати, до загальноi кiлькосriплоц
вiдс. 5172

3 забезпечення оновлення з€лоноi зонll м. киева

1

витрати на придбання дерев (кущiв),

2

кiлькiсrь дерев (кущiв), що ллануеъся придбати виробнича програма 69 67з

з

50 000 000

685l

витрати на видалення одного дерева

27|
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am 717,6з8srтрати на прщбання 1 дбрGБз {кучrя), re
f Е{iлыостi придбаних дар.в (хуlцiв) до попер.днього 9оry Статисrячнiданi 263,61 26з,61

Начальнчк Управлiнвя еколоеii rпв

прuроанчх pecypciB вrконавчоао ореану
Кuiвсько|- Micb(oi рвdu (KulBcbKoi Micb(oi

0 е р ж а в н oi а d м i н i сm р а фii)

ПОГОДКЕНО

Засmуп н ч к а u рекmора Депарmаменmу
фiнанслв вuконавчоео орaану KOlqcbxol

Micb(oi pa.u (Kuigcb\a] Micb4ol depx<aвHoi

аёмiнiсmраqii) - начальнuк управлiння
фiнансiв пранспорmу, зв'я?ку по сферU

Олвксанdр ВОЗНИй

(пИпис)

(п
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