
ВИКОНАВЧИЙ оргАн киiвськоi MtcbKoi рдди

1киiвсЬКА МIСЪКА ДЕРЖАВНА Ад4IнIстрАI{Iя)
УПРАВЛIННЯ Екологri тд прироДНИХ PECYPCIB

нАкАз

м. Киiв N, SZ-Д,7У/. rО22v
Про затвердження паспорта

бЙджеrноi програми на 2022 piK

Вiдповiдно до КонстиryuiТ УкраТни, Бюджетного кодексу УкраТни, наказу

MiHicTep.r"u фi"u"".i;rй;, uй26 серпня 2о14 року м 836 uпро l:_Ti:::::::
ЗаПроВаДженняПроГраМно.цlлъоВо*.У.lУ_склаДаНняТаВиконанняМlсцеВих
бюджетiв,,, рiшеriня kитвськот MicbKoi ради вiд 7 жовтня 2021року !у::у::
''Про затвердження КомплексноТ MicbKoT цiльовоТ програми екологlчного

благополуччя мlста Киева nuZOй-z025 роки>, рiшення Киiвськоi мiсъкоТ рали вiп

24 листОпаДа 2022 рокУ JY95659/570б <ПрО внесення змiн до Програми

економiчного i соцiаrrьного розвитку м, Киева на 202l-2аП роки, затвердженоi

рiшенням КиТвськоТ MicbKoT Ради iiц z4 грудня 2020 року Ng23/23>, рiшення

КиТвськоТ MicbKoT Ради вiц 24 листопада ZOZz року Ns5660/5701 <Про внесення

змiн до рiшення КиrвсъкоТ MicbKoT ради вiд 9 ,руд"" 202l року J,ts 3704/3745 кПро

бюдrкет MicTa Киевана2022 piK>>

НАКАЗУЮ:

1 Унести змiни до паспорта бюджетноi програми на 2022 piK Управлiнню

природних ресур ciB виконавчого органу киiъськот мlсько1 Ради
екологii та

MicbKoi де що

2. Контроль за виконанням цього за собою

амия
кпкв госпкооб'сктiв хtит

28i73 i0

начальник
олександр Возний



пАспорт
бюdх<еmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО

]ахаз мiнiсrерствэ фiнансrв укра]ня 26 с€рпня 201Zl рху м8зб
(у редащi факазу МвЕерства фнанdв УФаiни
вц 29 Фудня ?018 роху М 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ 

' 
розпорядчий документ

tlаказ управлlнвя екопогll та природних pecypclв

виконавчоrо орrану Киiвськоi мiськоI ради (Киiвськоi

мiськоi державноТ адviнiстрацij)
Фпо.ноФ ро!порядя16 колi. xiol..oФ бюдх.ту)

N_" f?в

2800000 (код за еДРПОy)

418l9431

(код ПроФамноi
масифiкацii видатldв

та кредйryвання
мiсцевого бюдr<еry)

2810000 Управлiння окологГi та lB виконавчого орfану КиiЪсько-l MicbKoT ради (KliдA)

GаймЬнування вiдповПальноrо виконавця)
(юд Програмноi

хласифiхацii видатхiв
та кредиryвання

мiсqевого бюд}€ry)

73,10

Будiвництво об'сктiв житлово,комунального

28l7310 (код бюджету)
(код ПроФамноi

масифiкацii видатхiв
та кредиryаанrtя

мiсцевого бюд)l(ery)

(ход Типовоi лроФамно-l
класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюдхеry)

4. Обсяr бюметних призвачень/бюдr@тних асяrнувань ,

5. ПИсrави tlля виконання бюдlетноi проrрами

11 712 70О rривень, у тому чrслl заrмьного фонд/ - 0 rривень та спецiальноrо (фнду , '|'t 712 700 l.ривень

2О21-2О2З рохи у 2О22 роцi,,

мrп
ння капiтальних вмадень1п

Цlлl дерr€вноi полlтихиl на досяrненtя яких спрямована р€алiзацlя бФметноI проrрами

418l94з,l

2. (код за еДРПОИ

260000000000,из
(код Функцlональноl

класифiкацi'i видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

(-айен},ва-н; бюд)lФftо'i проФаiiи зФно з типовою

профамхою класифiкацiою видаткiв та кредиryвання
мiсчевого бюджеry)

1



7. Мета бюджетноi проrрами
Проведення капiтальних вlоадень

8. Завдання бюдкетноi проrрами

м з/п

1 lпровському рАЙонl м, киовА
систЕll4и озЕр ЕчЕнь в ському н|кАнАлзлиPEKOHCTPYKL2

9. Напрями вriхористання бюдr@тних кошrlв

10. Перелiк мlсцавих t реriональних проrрам, що вихонуються у смадI б|одх(eтноi проrрами

Загальний фондНапрямх використання бодl(eтrtих KoulтiBмз.iп
3,1

5 бз9 5 639 200
оБолонському рАйонl1

6 07з 5оо 6 07з 500ного мАршруry з БлАгоустроем п
нlм, кисвАькоl\4уовl в

рЕкрЕАцlй рилЕглоi тЕриторli нА2

11712700,|1712

спе
53 4

-2о25Micтa
117127оо ,1,1712700

r$яilf
fIЕI -rrrr?rf
,l ,| . Результативнl показвикх бюдaетно'l проrрами

СпецIмьний фонд УсьоrоЗаrальний фондОдиниця
Джерело iнформацiТпоказникиNs з/п

,|

1

1 283 456 00о28з 456 000

6в2
ьЕч

кова
5 бз9 200 5 639 200Коtlлорисна документацiягрндiвельнi

плавуються в поточному пер
5 639 2оо 5 639 200Коцлорисна документацiягрн,

3 32

з

16151615
веобхiдно виконати

з 491,3491,76

сна

грн

витрати на споруди мивосгоку
1 879 7зз,зз 1 879 73з,ззrрн,

в
46,8

Bl

рАЙонl м, кибвА

об €кта

2

1

Е

-l

Спецlальний фонд

т заrальний фонд

т 11 712700| 117127оо

затрат

GЕй;iБйiFаiйТа розчистку 1 кв м



54а 4-11 222$а 01 222
КочJторйсr€ доryц9щ9ц!_

6 07э 5006 07з 500
коUJторясна документацiя

t 494 60о4 4и 600
Кошторисна докум9кrаця

10о 0оо100 0о0
Кошторсаа дохрsнтаФя

2

3

5 9735 973
КоU]торис+lа докуriенrацiя

100100 00о

1

1

1

19,э5

з08 708,01308 708,01

9292.5

з,з

Начальнuк Управлiнl]я вхолоai mа

прuроОнuх pecypciB вчконавчо2о ор2ану

Kulicblol ucb(ol paou (Ku'acbKoi MlcbKol

ае ржа вн о| а а м i н ic п р а цi0
(iнiцiалиЛнiцiал, прiзвище)

ОлехсанOр МОРО3

ПОГОДЖЕНО:

Засmупнuк dUрёкmоN Депарmа енmу

фiнансв вuхонавчоzо орzану KulBcbKoI

t ,пt
прФа и ОООФ9l8З вИ 01].22О22 2О|27,Э1

lNrl

g>

(iнiФали/iнiцiал. лрiзвице)

ОлексанОр ВОЗНИЙ

;
l
t


