
виконАв ,лkйоргАн киiвськоi MIcbKoi гади
1киiвсъка MICЬKA ДЕРЖАВFIА АДМIНIСТРАISЯ)

УIIРАВЛtННЯ Екологli тд природних pEcypCIB

нАкАз

-;{пЩа22р.

Про затвер/tжеIr нfl паспорта

бюшкетноТ програми на 2022 piK

NsИ

Вiдловiдно до КонстиryшiТ УкраТни, Бюджетного кодексу УкраIни, наказу

MiHicTepcr"u cpi"u,*i_ у_ь^тн" uiд 26 серпня 20l4 року J,{b 836 
"пр: r_т,_:::::::

запрOВаДженняпрограМно-цlлЬоВоГо.МеТоДУсклаДаннЯТаВиконаЕнямlсцеВих
бюджетiв'', рiшенt{я КиiЪськоТ MicbKoT рали вiд 7 х(овl]ня 2021року Nу2728l2769

''Про затвердЖення КомплексноТ MicbKoT цiльовоТ програми екологiчного

благополуtlчя MicTa Itиева на ZO[-Z025 роки>>, рiшення KltTBcbKoT мiськоi рали вiл

1l ;ков.гня 2022pony J',!r5457/549tt кГIро внесення змiн до Програми, економiчнOt,о

i соцiальног0 РОЗВL11'Ii}' ]\1. Кис:ва ,й 20?|-2023 poKlt, за,гвердженоТ рirшення]\{

Киiвськоi tпtiськоi ради вiд 24 грудllя 2020 P9ny N923/23), рiшення КиТвськоТ

плiськот ради вiл l 1 ioor"o 2022 року N9S+5S/5499 "ПрО внесеннЯ змiн дО рiшеннЯ

Киi.вськоi мiськоТРади вiд 9.рул",.202l рокУ Ng 3704/3745 кПро бюдже,г мiс,га

Киева Ha2a12piori, Hu*o, Управлir"rня еколOгiТ та природнI,Iх pecypciB виконавrIого

органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ пliськот ;t.prnuu"oT aдMiHicTparrii) вiд 09

вересня 2a2z року м36 ''Про капiтальний решrонт об'сктiВ, Що фiнансусr,ьс,l в

2022 рочi за pilxyHoK бюдхсетних кошт,iв по Управлiннtо екологiТ та пр!Iролних

pecypciB 
""по"u*"0го 

оргаНу КlлТвсъКоТ MicbKoi рчл" (КиТвськоi мiськоI дерхсавноТ

алмiнiстраrriТ)

нАкАзую

Унестлt зпtiни до паспорта бюджетноТ rrрограми на 2022 piK Управлiitнtс

екологiТ та природ}{их pecypciB вlIконавtlого органу КиiЪськоi MicbKoi ради

КиТвськоТ MicbKoT 1 аДIч{lн що
Найлrе аання

lя населених

2. Коrrтроль за виконанням цього н залишаю за собою.

м. КиТв

liгlI(в
28 t 6030

начальнlлк
Олександр ВОЗНИЙ



пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоео бюOжеmу на 2022 piK

екологll та киiъськоI мiськоI
головноrо розпорядника коtljгiв

виконавчого
(найменування виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нака Мiнiсrерсгва фiнансiв УкраiЪи 26 серпня 2014 року М836
(у редакцГi наказу Мiнiсrерсrва фiнансiв Украiни
вiд 29 Фудня 2018 року М 1209)

3АТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
1-1аказ упра,}лlння екологll та природних pecypclB
виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради (КиТвськоi
MicbKoT державноТ адмiн iстрацi'i)

rcловноrc кощiв бюджету)

(код за еДРПОУ)

418l943,I
(код за еДРПОУ)

I

2800000

lйTporpa,r*T
класифiкацiТ видаткiв

та кредиryвання
мiсцевого бюджеry)

281 0000
(код Програмноj

класифiкацii видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

28l6030
(код Програмноj

класифiкацiI видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

N9

2.

з. 0620 260000000006030
(код ТиповоТ програмноI
класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

(код ФункцiональноТ
класифiкацiI видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

Орrанiзацiя благоустрою населених пунктiв
(найменування бюджетноi програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

(код бюджеry)

a. оaФr аодп..tffп прхsr9ньlбФяспп хr увнь - l з59 BlB 56з rр,.онь, у ъlу чrФl {плцоre фо.rФ' - l lo7'l/r9 712 фх.вь fl сm|JшьноФ фоffл' - i'52 459 05! rla'Eнb

5. Пiдстави для виконання бюдкетноi проrрами

"iЙ""ii," 
iitце"* оiц,.;*, рlщння киr.Фd хiсюr ради .h 7 юп, 2о2l роr м272а12769'про !gперрýям |(омпмI мiФфi цлюфт прdраfи фмiчФ бЕффлуs мlф К@а на 2o22"zo25 w'и,,

!i** кмЙ ,i*Й пrа, iи 1 1 юmя 2о22 роry N95457/549a .про .н€сýrня !мls до прФрами .фмiчною l фцiцфф р.!вйу Llfu.B на 2021-202з рош, !атl€lдЕноI рlшвням КПФюI мЬюI ради

Ыiл тудо zою р*у ЙЙзr, рiщю киьыоl Mi.ьФi ред. ви 11мя 2о22 року м545а/5,|99 "про.нф*ня.мiн до рlutння Клl]фI мlФюl р€ди !й 9 Dудня 2021 polq l& З7О4В745 rПро бюдр мiф

6. Цiлl дерrкавноТ полiтики, на досяrнення яких спрямована реалiзацiя бюджетноТ програми

7. Мета бюдх(етноТ проrрами

4,18,19431



1

Завдавня

2 Забезпечення лримання в належному cTaHi земель водного фонду м, Киýва (пляжiв зон вiдпочинку )
3 Забезпечення охорони та захиqгf л]9у вИ самовiльних py Hi зпдно з чинним лlсовим та природоохоронним законодавством
4 Забезпечення проведення мпiтмьноrо peMorrry о6'екгiв благоусгрою
5 Забезлечення придбання сrlецiальноlтехнiки (засобiв малоj мёханiзацii, обладнання тоцо) для блаrоусгрою мiсга
6 Розробка техншно1 документацii iз землеустрою щодо iнвентаризацii (вйведення) земельних дiлянок о6'екгiв блаюусгрою зеленого господарсrва

забезпечення я та угримання на належному piвHi Micbkoi зеленоi зони, полiпчJення екологiчних умов мaсrа7
8 Забезпечення видалення аварiйних та сухостiйних дерев
9 Забезпечення реалiзацil гроt qд9чIll4!д)99ФL
10 Забезпечевня органiзацii робiт з пiдвищення р вня естетичного оформлення територii napкiB та cKBepiв
11 Забезпечення вивезення по6}тових вiдходiв

9, Напрями використання бюдкетних xolt TlB гривень

Лйвицення рiвня благоусфоlо мiсrа

8. Завдання бюдi(eтноi проrрами

м з/п Напрями вхкористання бюметних коцlтiв Заrальний фонд Спецiальний фоrц
1 3

1
Забезпеченвя органiзацii, координацiI та контролю дiяльностi лiдприомств зеленоrо
fосподарсгва мiсга, u]o входять до складу Комунальноtо об'еднання "киiвзеленбуд"

27 74з 496 27 743 496

2 Забезлечення проведення капiтального ремонry об'окгiв блаrоустрою 17э 777 149 17з 777 149
3 Забезлечення видалення аварiйних та одосгiйних дерев з8 110 497 з8 110 497

Забезпечення збере)€ння та угримання на нале)iФlому piвHi Micbкoi зеленоi зони, полiп!!ення
екологiчних умов мiсrа

72з 544 056 72з 544 а56

5
Забезпечення охорони та захисгу лiсу вiд самовlльних руоок, пФ€ж, хвороо l шкlдникiв,

угримання Його в належному caнiтapнoмy сrанi згiдно з чинним лiсовим та природоохоронним 1з7 552 879 1з7 552 879

6
Забезпечення лридбання спецiальноi технiки (засобiв малоi механiзацii, обладнання тоцо) для
блаrоусrрою MicTa

71 611 761 716-1-1761

7
Забезпечення лримання в налехному cтaнi земель водноrо фоrцу м. Киева (пляЯв, зон
випочинкч )

158 891 а64 158 891 864

8
Забезпечення органiзаtlii робiт з пИвицення рiвня естетичного оформлення територii пархiв та
cKBepiB

400 000 400 000

9 Забезпечення ремiзацii rромадських про€кгiв а42 92о 7 070 941 7 913 861

10
Розробка технiчноi докумёнтацll iз землеустрою щодо iнвентаризацiТ (вiдведення) земельних
дiлянок об'ектiв благочстDою зеленого господарства

14 064 000 14 064 000
,l1 Забезпечення вивезення побугових вiдходiв 6 000 000 6 000 000

1 107 149712 252 459 а51 1 з59 609 563

,| 0. перелiк мiсцевих / реriональних проrрам, цо виконуються у складi бюдl(eтноi проrрами rривень

м з/п Найменування мiсцевоi / реriональноi проrрами заrальний фонд спецiальний фонд
,| 2 4 5
1 Комплексна Micbкa цiльова проФама еколоriчною благополуччя мiсrа Киева на 2О22-2о25 роки 1 006 з06 792 245 388 910 1 251 695 7о2

1 006 306 792 245 з88 910 1 251 695 7о2

мrп показниl(и
Одиниця

Джерело iнформацia Заrальний фонд Споцlальний фонд

2 3 5 6 ?
1 та
1

витрати на органiзацiю, координацiю та контроль дiяльносri комунмьних
пiдприемсгв зеленого гослодарствэ мiсга, цо входять до складу
Ко"ки]Ъзеленбчд"

грн РiUJення Киiвради 27 74з 4sб 27 74з 496

1 

' 
. Результатrвнi показники бюджетноТ програм'

Усьоrо
1



складу ко "киiвзеленбуд"
Звiтнiсгь установ 1з 13

з00 зо0
п систе

звiтнiсть 400 400
в щодо в

,1 000
мвда та

рсгф
здi нiзацiя инаЦя 38iTHicтb усrанов 1з

КО"Ки]Ъзеленбуд" орrа

2

Звiтвiсrь усганов 300 300

Звiтнiсrь усганов 400 400
18 000

вок, листiв та звiтнiсть 18 000
их зацан

витрати на орган зацiю, коорди та контроль

комунального пiдприемства зеленого rосподарства Micra, що входять до складу грн 2 134 115.08 21з4115,08

KocTl

з

4
пйБма ваrа комунаrrьних пiдприемсrв зеленого rосподарства м icтa, цодо яких

забезпечено органiзацiю, координацiю та ковтроль дiяльносгi, у загальнiй

кiльксютi таких пiдприемсrв

вiдс, 100 100

пl,frома ваrа проведених процедур закугl iвель через електронну сисгему у
загальнiй кiлькостj

вiдс, Розрахунок 100 ,100

питома вага умадених
кiлькосгi

, послуr, товар ву
вiдс, Розраryно( 100 100

питома вага опрацьованих завдань, л вiдс, Розраryнок 100 100

забезпечення кап 'екгiв бл

витрати на проведення Рiшення Киiвради 14з777149 ,14з777 149

з капiтального об'€fiiв водного з0 000 000 з0 00о 000
на

2
1

щоп Рiшення КиIвради 31 з1

l.апiтального 1
,1

об'екriв
п з1 з1

об'ектiв зеленого план вlд рiшення кмр ння КММ
вlд 1 1

кiлькiсrь об'екгiв пла
BHocтi

з0 000 000 з0 000 000
одного

4 ь37 972, 4 637 55

2

з

пиюма вага вiдремонтованих водного вiдс, 100 100

iйнихта
,1 856

йних та нихд киiв 12
на

витрати на проведення на науки, кульryри та

охорони здоров'я, в тому числi: - видалення аварiйнихта сухостiйних деревi - rрн. Рiч,Ення Ки]Ъради 19 027 310 19 027 з10

и 3181 1 3,181 125
на ава

3
1

витати на та aBapl рев на територl

освги, здоров'я та складання вiдповИних грн Рiшення Киiвради 3 045 458 3 м5 458
кп по узн з:lкладl охорни
акri

1з 1
2

400 400
викликiв ава

1 500
aKTiB обсrеr<ення

1 500
5 364 5 з64

, цо пла видалити п

з

грн,

вiдс,



Hi на грн 2 з96,8з 2 з96,8з
146з,64 ,l 463,64грн

на один Розраryнок 7 952,а1 7 952,81

Hi
0зO,з1

на

12о
в з

пшення екологIчних

витрати на проведення заход 3 локалiзацii та л вогнищ карантинних
rpH, Рiцrення Ки]вради 60 000 00о 60 000 000

4
1

Звiтнiсгь пИприемсгв 1 050площа та проЕедення комплексузаход в

та лi
654 098 218 654 о9а 21авитрати на та }триманllя на нале}clому

полiпшення еколоriчних
зелених насадr€нь га виробнича проФама 7 980 7 980

газонiв Ф виробнича програма 3 665

ллоща квlтникlв га, виробнича проrрама 17,505 17 505

для озеленення Mlcтa грн виробнича проfрама 6 140 000 6 140 000

в для озеленення мlсrана грн виробнича програма 3 з05 8з8 3 305 8з8

необхино ви я озеленення Mlcтaсэд)l€lнцlв од, 3 00о з 000

виробнича проФама 22 оао 22 000

8 0з5площа зеленого гослодарства, яуб

виробнича проrрама 1 004 0s2 1 0м 092

в 38 з8
газоl] lа

площа вта cKBepiB, на ллануеться проведення комплексу заходiв ]з Звiтнiсгь пiдпри€мсrв 1 050 1 050
та

2

в зеленого господарсгва, на виробнича лрограма 7 932

виробнича програма 6 247 6 247

KiB, цо план виробнича програма з9 бз1 з9 631

и, тис,од виробнича проФама 6 727 6 727

виробнича програма 2 а26 2 а26

га, виробнича програма зз,6 зз,6

цо лл ви виробнича лрограма з 000 3 000
22 000 22 ооо

пла
ктивностl3

фред витрати на проведення тал вогниц
янiв на 1 га вта грн Розраryнок 57 142,вб

середнi витрати на рне прибирання га те 50 з76,1

на грн 2 291

Hi няlга Розрахунок 4з 780 43 7ао

Hi на новлення 1rа грн 516 649
11 58з 11 583

ня 1 тис,Hi нав грн

1 Розраryнок

Hi на грн Розрахунок 2 о46,67 2 о46,67
15о,2-7 15о,27

на

100

вдс, 10о 100
динаЙЙ кiJ|ькостЬrcадки чагарникiв в порiвняннi з
питома вагаl вироцених в дерев у загaиьн вiдс, 100

питома вагal вироцених сэдrG в в, що

пооведення цих заходiв

100

2 0зO,з1l

120lвiлс lРозDахчнок

1о5о|

грн, |r,.u""""

з 665l

|виDобнича проrрама

s оз5l,а |"nnoo"n""npo.parra

7 9з2|

57 142,sбl

5о 376,1|

516 649l

1оо|

.".l,--|

,*lвцс,
Irо.о*"о*

rрн-
rрн.

Фн,
2 29,1

Г I грн=

грн,г-



вiдсоток оновлених площ гЕl3онiв до загальноi площ газонiв, цо вис Розраryнок ав,42 аа,42

KBiTKoBoi вняннi з попе вlдс, 100 100

Бйсоток плоц rазохБ, що-плануоться фновити, до заrальноi кiлькосri плоц
газонiв

вiдс, 0,92 0,92

БйсотокБощiЪрййББ6'ектв зеленогоЪслодэрства, яку плануеться
пDибирати. до площi, яка лiдлягае caнiтapнoмy п

98,7 9в,7

, цо плануеться утриi,rувати, до загальн o'i кiл
вiдс, 77,1 77,1

.а звiтнiсть 12 12

5

1

загальна плочlа лlсюпаркових rоспOдарств Звiтнiсгь усганов з1 627,8
з з

на 8з 260 83 26о
2

{iл-ьТстьзаrианованrлхЬнiтарно-оздоровчихрубок ку6,м виробнича програма 8з 260 83 260

плоца , що заплановано оновити га, ви а 12 12

ёфекти
4 349,11 4 349,11

3

4 KocTl
вання л 77

до загальноi вiдс. 0 0з8 0,0з8

их та лiквiдованих лФ€ж од, статистична звiтнiсть 497 497

6 забёзпечення п спецiальноIтехн мало| мехавlзацп,

видатки на п цii, обладнання про 71 611761 71 61,1 761
я бла

rрн киева" нам
fiлькiсrь обладнання, яке необхiдно придбати од виробнича програма 18 18

61 61

18 т8
2

слецlальноlтехнlки 61 61

бання ин 1 127 1о4за ,l 127 1о4,4а
з

Hi на лридбання одиноrо обладнання грн 158 799,зз 158 799,зз

питома вага придбаноi спецiальноi технiки до загальноi потреби вiдс, 100 100
100 100

забезпечення м. кисва

обсяг видапaв рiшення cecil 158 89,1 864 158 891 86{

п
га й 1 1з7,337 1 1з7,зз7

7

2

на пла здiйснити la й 1 137 ,ээ7 1 137 .зз7

в
1з9 705,17 1 17

вiдсотох земель водного (фнду на яких гоусгрiй до вiдс 100 100

3

4

в звiтнiсть 14 14

нiза зп та скве

UJення кмР, Розпорядх<ення км!и 400 000 400 000

8
1

гоустрою, цо з Звiтнiсгь пйприемсгв з 3од

2

|ео"о"r"о*

|ео"р""у,,о*

IBo.p"ryno*

з1 627,l

-Гсеоёiня 

Bapтicтb угримання 1 rа площi лiсопар(ових гослодарств

вiлс lРозDахунок

гон. lрозрахчнок

|1

1|



з

питома вага обеггiв благоустрою, на яких проведено роботи з пiдвищення рiвня

естетичного оформлення в поточному polli, в загальнiй кiлькостiоб'€кгiв ]00 ]00

благоустрою, цо потребують пiдвицевня рiвня естетичногооформлення

забезпечення iзацii
затрат

9
1

7 070 94] 7 91з 861Рlшення КМР, Розпор а42 92о

6 ]з 19
2

з
середнi витрати на один об'€кт блаrоустрою, на якому плану€ться реал ]40 486 54з 9]8,54 416 519,00грн
rромадського проеfiу

100 100

iHBeHTa i,, вiдведе д об 'cKTiB

витрати ва розроблення техн чноi докуме нтац i iз землеустрою щодо
iнвентаризацii (вiдведення) земельних дiлянок об'еfiiв благоустрою зеленого грн Рiшення кпIР. Розпорядження КМДА ]4 064 000 ]4 064 000

10
1

загальна кiлькстьоб'сктlвблагоустрою зеленого господарства

дiлянок) цо потребують розроблення техн iч HoI документацil lз землеустрою
РiUJення KIMP Розпорядження КlйМ 188з 1 88з

загальна плоца об'ектiв благоустрою зеленого господарства Р UJення КМР, Розпорядхення КММ 60 245.1 60 245.]
дlлянок), цо потребують розробленн я технLчноl документацi з землеустрою

кiльксть обеггiвблагоустрою зеленого rосподарства (земельних дiляяок), Звтнiсть п дприемств ]5з 15з
цодо яких плануеться розробле ння технlчноi дOкументацll з землеустрою

?

плоца об ekтrB благоустрою зеленого господарства (земельних д лянок), цодо Звiтнiсть пiдпри€мств ] 2зl,з7 1 2зl.з7
яких плануоться розробле ння техн чноl документацii lз землеустрою

середнi витрати на розроблення технiчноi докумен тацii з землеустрою на 1 9] 92],57 9] 92],57
об'€fi благоустрою зеленого господарства

з

середн витрати на розроблёяня технiчноlдоку ментацi iз землеустрою на 1 га
грн 11 421 ,42 11421,42

площiоб ект в блаrоу строю зеленого господарства

питома ваrа об'скr в благоусrрою зеленого господарства (земельних дiлянок) з

розробленою технiчною документацl€ю iз землеустрою у загальнiй кLлькостl

обеfiiв благоустрою зеленоlо господарства (земел ьних дiлянок) цо потребують

розробленн я техн iчноi докYмента цli ]з землеустрою

8.1

питома вага площi об'октiв благоустрою зеленого господарства

дiлянок) з розробленою технiчвою докумевтацiею lз землеустрою у загальнiй

плоц] об'еfiiвблагоустрою зеленого господарства (земельнихдiляноk), що
2,а4 2,04

потребують розроблення технiчноiдокументац i з землеустрою

забезпечення вивезення п iB

Обсяг витрат 6 000 000 000 6 000 000 000

обсяги п
з,6 ] ]

ти на вивезення 1 тн п

ння КММ

1 661.59 ] 66],59
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вiдс
вiдходiв, що плану€ться вивозити до загальноi

100f
' Засmупнчк начальнчка Управлiння-
начальнuк вiOdiлу розвuпку прuроdно-
заповidно)о фонау, паркiв mа рокрвацii
Управлiння еколоеii па прuроOнцх
pecypciB в чкон авчоео ореdну

Kuibcb,(ci Micbкol р€dч (KuiecbKol Micbxo|
ё е р ж а в н o-1 в d м i н i с m р а цЛ)

ПОГОДЖЕНО:

Зdсmуп н U к d uрекmора Депа рmа ме н mу
фiнансв вuконавчоео ореану КuiЬськоi
Micb\ol раOч
аамiнiсmрацiD -
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(пцпис) (iн]цiали/iнiцiал, прiзвище)
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