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1,1t) / 11 [А, 2022 р. м. Киiв *,ft
Про затвердх(ення паспорта
бюджетноТ програми на2022 piK

Вiдповiдно до КонституцiТ УкраiЪи, Бюджетного кодексу УкраТни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 2б серпня 2014 року j\Ъ 836 <Про деякi питанFiя

запровадх(ення програмно-цiльового методу скJIадаЕня та виконання мiсцевих
бюджетiв>, рiшень КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 07 *ouin" 202l року Nу 272812769

кГIро затвердження Комплексноi MicbKoT цiльово1, програм,и екологiчного
благопо;ryччя MicTa Киева на 2022 - 2025 роки>, вiд24 грудня 2а20 року Jýs 2312З

<Про Програму економiчного i соцiал,ьн,ого розвитку м. Киева на 2021 - 2023

роки, вiд 09 грудня 202I року Ns 370413745 кПро бюдiкет MicTa Кисва на2а22 piK>,

розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (ItиТвськоТ MicbKcli

державноi адмiнiстрацiТ) вiд 30 грудня 2021 року Ng 2775 кПро деякi питання

виконання Програми економiчного i соцiального розвитку м. Киева gа 2021 *

2023 роки у 2022 роui>

нАкАз

нАкАзую

1. Затвердити паспорт бюджетноi програми на 2022 piK Угrравлiннrо екологiТ

та природних pecypciB виконавчого органу КиiЪськрТ MicbKoT ради (КиiЪсъкоТ

Mlcbкo1 що додаеться

2. Контроль за виконанням цього наказу alo за собою

Найменування програмикIIкв
28 1 60з0 Органiзацiя бл агоустроIо насел ениl, цуцщцд_

начальнtлк Олександр ВОЗНИЙ



пАспорт
бюОжеmноТ проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО

iаказ MiHicтepufBa фiвансiв Украiни 26 серпня 2014 року N9ВЗб

(у редакцii наказу Мiнiсrеровз фiнансiв Украiни
вiд 29 грудня 2018 року Il9 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управiлiння екологii та природних pecypciB
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ

MlcbKol ржа
коштiв

Ns

4,18194з1

"""*",fф

1. 2800000
(код ПрограмноI

класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого бюджету)

2810000
(код Програмноi

класифiкацiТ
видаткiв та

кредиryвання
мiсцевого бюджету)

2816030
(код Програмноi

класифiкацiI
видаткiв та

кредитування

Управлiння екологiТ та природних pecypciB виконавчоrо Ки[вськоТ MicbKoТ ради
(найменування rоловного розпорядника коuлгiв мiсцевого бюджеry) (коА за еДРпоУ)

41 81 9431) Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого орrа ну Ки[вськоТ MicbKoT ради
(найменування вiдповiдального виконавця) (код за е!РПОУ)

26000000000
3. 6030

(код ТиповоТ ijpoipaiйHoi
класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

0620
(код Функцiональноi

класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету)

Орrанiзацiя благоустрою населених пункгiв
(найменування бюджетноТ програми згiдно з

Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредитування мiсцевоrо бюджеry)

(код бюджеry)

мiсцефго бо.т@ту)

4. ОбФг бюметвих призначень/6юдGтпиI асйгнуфнь . l о91 .l99 з2о .рифпь, у тому чrФi за.мь{оrо фонду - 446 2Оа 520 .р}фlь ъ спёФтьного фонду - 645 Л0 300 rряФнь

5, пiдЁтави дrя вихонаiня йод*етноi проrрами

Вiдпоsiдно до КонституцiТ Украlни, Бюджетного кодексу Украiни, наказу Мiнiстерсгва фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2О'14 року N9 836 <Продеякi питання запровадження проrрамно-цiльового складання

та виконання мiсцевих бФджеiiв", piile ння КиiвськоТ MicbKoi Вадй вiд 7 жбЪтня 2021 N9 272812769 "I lро MicbKoi цaльово[ програми на

роки>, рiшення Киiвськоi MicbKoT ради вiд 9 rрудня 202,j N9370З/з744 (Про внесення змiн до Програми eKoHoMi чного i соцiального розвитку м Кисва на2о2з.-2о2З роки, затвердженоТ рiшенням Киiвськоj Micbкoi

ради вiд 24 грудня 2О2О року N9 23123D. рiшення Киiвськоl MicbKoi ради вiд 9 грудня 202'l Ns З7О413745 <Про бюджет MicTa Кисва Ha2022piK>.

.6. Цiл! дерхrавlrоi по-r]iтики, ча досягнення яких спря}.4о9ана реалiзацiя бюджетноi лрсграr.lи



п Micтa

коштiв

7. Мета бюджетно[ проrрами
Пtдвищеltня рiвня благоустроlо l/lcтa

8. Завдання бюдх<етноТ програми

Нап ми ння

N9 зlп Зав ння
1 lяльност| п входять дозабезпечення та зеленого

cтaнl земель м. киевазабезпечення в зон

з його в з чинним лiсовим та
та самовiльних caHiTa cTaHi законодавсгвом

4 капiтального об'скгiв

5 забезпечення малоТ механiзацii,технlки Micтa

6 щодо iH об'екгiвтехнlчноl iз зеленого
7 та на MicTaMicbkoi зеленоl зони полIпшення екологlчних

Е я та них

а забезпечення

10 8та3абезпечення нlзацll з естетичного

11 забезпечення вивезення вiдходiв

N9 з/п Напрями використання бюджетних коштiв загальний фонд Спаr liяпнний Ап--

I ) 3 4 5
1

ня органiзацii робiт з пiдвищення рiвня естетичного оформлення територii паркiв3абеэпечен
cKBepiB 2 400 000 2 400 000

2
забезпечення орrанiзацii, координацil та контролю дiяльностi пiдприскtств зеленого
господарства MiCTa, цо входять до складу Комунального об'сднання ''КиТвзеленбуд'' 27 74з 496 27 74з 496

3 земель водного фонду м Киева (пляжiв, зонлримання в належному
нку ) 158 891 864 158 891 864

4 утримання його э _-алежнсrиу caHiTapHoMy cTaHi згiдно з чинним лiсовим та
в,охорони та захисту пожеж,

137 1 16 879 ,l з7 1 16 879

5 проведення капiтального ремонry об'екгiв благоусгрою 57о2о7 240 57о 2о7 24о

6 землеустрою щодо iнвентаризацii (вiдведення) земельнихтехнtчноi документацii iз
яiJок об'ектiв зеленого господарства 14 500 000 14 500 000

7 видаJ,lення авасiйних та сухосгiйних дерев 28 811 213 28 811 24з

8
забезпечення няпридбаtl спецiал технiкиbHo'i малоj(засобiв обладнаннямеханtзацji, тощо)

icTaблагоустрою 71 611 761 71 611 761

9 3абезпечення реалiзацii громадських проекri в 299 200 з 471 799 з 770 999
10 та лримання на належному зони, ,-, гZqqэ]JJб 72 445 вз8

Забезпечення вивезення поблових вiдходrв 4 000 000 4 000 000

645 290 800Ус ллс эла qэл
1 091 499 з20

1

i1



10. iK мiсцевих / регiональних програм, uto виконуютt,ся у складi бюджетнОТ пРограми

1 1 - Результативнi показники бюдх<етноi програми

N9 з/п 1la йменува ння:чtiсцевоf i реriонал ьноТ п рограми Загальний фонд Усьоrо
1 3 4 5
1 445 909 з20 641 819 001 1 0в7 728 з21

Комплексна MicbKa цiльова програмэ екологiчного благополуччя MicTa Киева на 2О22-2025 роки

Усього 445 909 з20 641 819 001 1 087 728 321

Ns з/п показники Одиниця
вимiру .Щжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

1 2 1 4 5 6 7
1 3абезпечення реалiзацiТ громадських проекгiв

Витрати на реалiзацiю громадських проекгiв 3 471 3 77огрн. эооКМР, Розпорядження КМ!А

1

Кiлькiсть громадських проекгiв,якi плануеться реалiзувати од Розрахунок 7
з ефеrrивностi

витрати на один на якому планусться
149 600 495 971,29 418

PiBeHb готовностi громадських проскгiв 100

грн Розрахунок

Вlдс Розрахунок
1

l Забезпечення органiзацiТ робiт з пiдвищення рiвня естетичноrо оформлення територГJ паркiв та cKBepiB

КМР, Розпорядження КМ!А 2 400 2 40огрн-Обсяг видаткiв

1

/-

де l]лануеться проведення

i витрати на один об'скг Qпп ппп oUU UUU

од пiдприсмств

ль 0 няз
од, пiдприемств 3 3естетичного

грн

Кiлькiсть сб'екгiв благоустрою, ulо потребують проведення робiт з пiдвищення
рiвня естетичного оформлення

J

4

Питома вага об'еrгiв благоустрою, на яких проведено роботи з пiдвищення
рiвня естетичного оформлення в поточному роцi, в загальнiй кiлькосгi об'скriв
благоустрою, що потребують пiдвищення рiвня естетичного оформлення

вlдс. Розрахунок 100 100

3 Забезпечення органiзаtiГi координацГi та контролю дiяльностi пiдприсмств зеленого rосподарства Micтa, що входять до складу Комунального об.сднання ''Киiвзеленбуд''

грн. Рiшення Ки'iвради 27 743 496 27 74з
комунальних

зеленого господарства lиiста, що входять до складу
витрати на органlзацlю, координацlю та контроль

,1

кiлькiсть комунальних пiдприемств зеленого господарства Micтa, що входять до
смаду КО "КиIвзеленбуд" од. Звiтнiсть установ ,1з

13

загальна кiлькiсть процелур закупiвель через електронну систему Звiтнiсть установ JUU ?пп

загальна кiлькiсть договорiв щодо робiт, послуг, ToBapiB од Звiтнiсть ycl анов 400 400

загальна кiлькiсть завдань, вказtвск. пистiв та доручень од- Звiтнiсть установ l 1В 000 18 000

спеuiальний dlонл



кiлькiсть коl"4унальних г]iдприсмств зеленого господарства Micтa шо входять до
сi(Ладу КО"Киlвзеленбуд'', U.,lодо яких здiЙснюва;иметься оргэнiзацlя,
координацlя та контроль дlяльностi

од Звiтнiсть установ ,]з

кiлькtсть проведеiих процедур закупiвель через елеfiронну систему од Звiтнiсть установ 300
кiлькiсть укладених договорiв щодо робiт, послуг. ToBapiB од 3BiTHicTb установ 400

з

сть установ 1в 18

грн- 2 1з4 115, 2 134 1 15,08

BHocTi

опрацьован!.1х завдань, вказiвок, листiв та доручень

складу КО"КиТвзеленбуд"

i витрзти на органiзацiю, координацiю та контроль дiяльностt одного
пiдприемства зеленоrо господарства MicTa, що входять до

4 якостi
питома вага комунальних пiдприемств зеленого господарства MicTa, щодо яких
забезпечено органlзацiю. координацlю та контроль дiяльностi, у загальнiй
кiлькосгi таких пiдприемств

вlдс Розрахунок ,100

питома вага проведених процедур закупiвель через електронну сисгему у Тх

загальнiй кiлькостi вlдс, Розрахунок 100 100

питома вага укладечих догоsорiв цодо робiт, послуг, ToBaplB у 
'ix загальнiй

кaлькостi вlдс, Розрахунок 100

питома вага опрацьованих завдань, вказaвок, листiв та дсручеllь у ix загальнiй
кiлькоgri вlдс Розрахунок 100

4 технiчно'iдокументацil'iз 3емлеустрою щодо iнвентаризацil (вiдведення) земельних дiлянок об'сктiв блаrоустрою зеленоrо господарствil
1

-витрати на розроблення технiчноl докумен;ацii iз землеустрою щодо
iнвентаризацi1 (вiдведення) земельних дlлянок об'еiсiв благоустрою зеленого
господарства

грн- Рiшення КМР, Розпорядження КММ 14 500 000 14 500 000

-загальна кiлькiсть сб'ектiв благоустрою зеленоrо господарства (земельних
дlлянок), що потребують розроблення технiчноi документацit lз землеустрою од. Рiшення КМР, Розпорядхення КМ,ЩА 1 88з a о оэ

2

гА, 60 245,1 60 245,1

Звiтнiсть пiдприемств

п

од
1

Рiшення КМР, Розпорядження КМ!А
-загальна площа об'ектiв благоустрою зеленого rосподарства (земельних
дiлянок), що потребують розроблення технiчноТ документацi'i rз землеустрою

-кiлькiсть об'скгiв благоустрою зеленого господарства (земельних дiлянок),
щодо яких планусться розроблення технiчноt документацii iз землеустрою

-площа об'ектiв благоустрою зеленого господаDства (земельних дiлянок), щодо
яких,iлану€ться розроблення технiчноi документацli iз землеустрою

3BiTHicTb пiдприсмств 1 333,2 1

з ефекrивностi
-середнi витрати на розроблення технiчноТ документацii iз землеустрою на 1

об'екr благоустрою зеленого господарства грн. Розрахунок 94 771,24 94 771 ,24

-середнi витрати на оозроблення технiчноi до{ументачij iз землеустрою на i га
плоцi об'скгiв благоустрою зеленого господаг)ства грн, Розрахунок ,] 0 876,09 10 8

4

питома вага об'ектaв благоустрою зеленоrо Iосподарства (земельних дiлянок) з

розробленою технiчtlою документацlсlо iз земгеустрою у загапьнiЙ кtлькостi
об'екriв благоустрою зеленогс господарства (земельних дiлянок), що
потребують розроблення технlчноi документацii iз землеустрою

вlдс Розрахунок d, l 8"l

питома вага площi об'октiв благоустрою зелеl lого гослодарстsа (земе1-1ьних

д;лянок) з розробленою технiчною докумеkта:-.|ею;з земпеустрою у загальнiй
l::оцi сб'ектiв благоустэою зеленого iос:одарства (земельних дlлянок), що
потребують розроблення технiчноi до(ументацli lз зем,lеустрою

Розрахунок z,z l
tslдс

Забезпечення видалення аварiйних та сухостiйних дерев

l

"l
30Ol

4O0l
од,

|.о.оr"r"о*

,*l

1 0о|

1 0о|

1 53l

,"|



1 т

Рiшення КиIвради

витрати на проведе}lня робiт на територiях закладiв освiти, науки. культури та
охорони здоров'я. в тому числi, - видалення аварiйних та сухостiйних дерев; -

обрiзка дерев
грн 19 о27 310

грн Рiшення Киiвради з 18,1 125 3 181 125
витрати на обстех(ення сухостiйних та аварiйних дерев на територiях районних
КП по УЗН, закладiв освiти, охорони здоров'я, культури та складання
вiдповiдних акriв

грн, Рiшення Ки'iвради з0454

2
кlлькlсть дерев, що плануеться видали].и од виробнича програма 1 200 1 200
кiлькiсть дерев, що планусться обрiзати од виробнича програма ,l з 000 1з 000
кiлькiсть викликiв а Bapi йно-диспетчерськоi сл}Dкби од виробнича програма 400 400

aKTlB

на аидалення одного 2 964

?

середнi витрати на обрiзку одного дерева грн )озрахунок ,1 463,64 1 463,64
середнi витрати на один виiзд аварiйно-диспетчерськоj служб}1 грн. 'озрахунок 7 952,81 7 952,81

на скледанllя одного акта

инамiка кiлькостi видалених в порlвняннl з вlдс. 1

4

вiдсоток видалених дерев порiвняно до тих, tцо пiдлягають видаленню вlдс Розрахунок 100 100

6 ння збереження та )примання на належному piBHi MicbKoT зелено'l зони, полiпшення еколоriчних умов MicTa

витрати на проведення заходiв lз локал|заtill та кв вогнищ карантинних гDч
янiв 60 000

1

площа паркiв та cKBepiB, яка потребуе проведення комплексу заходiв iз
локалiзацii та лiквiдацii воrнищ карантинних бур'янiв гА Звiтнiсrь пiдприемсrв 1 050

витрати на забезпечення збереження та лримання на належному piBHi Micbkoi
зеленоi зони, полlпшеllня екологiчних умов MicTa грн. з 000 000

грн виробнича програма 6 140 000

витрати на вирощування саджанцiв кущiв для озеленення Micтa грн виробнича програма 3 з05 838
кiлькiсть саджанцiв дерев, що необхiдно виростити для озеленення Mlcтa од виробнича програма з 000

22 000
площа в зеленоrо rосподарства, яка рному гА програма 1 000 1 000

паркiв та cкBepiB, на якiй плануеться проведення комплексу заходiв iз
гА 3вiтнiсгь пiдприемств 1та лiквiдацrt вогнищ харантинних бур'янiв 1

2

територiя об'скгiв зеленого господарства, на якlй плануеться caHlтapHe
прибирання (доrляд) гА виробнича програма 1 000

кiлькiсть саджанцiв дерев, що планусться виростити для озеленення MicTa од виробнича програма з 000

кiлькiсть саджанцiв куц!в, цо плэнует5ся 991pocтiiтi1 для озеленення Mlcтa

ефекrиsностi

од

грн

виробнича програма 22 000 22 о00

2 046,6/2середнl витрати на вирощування одного саджанця дерева Розрахунок

грн. з 557 35о| з 557 з5(

|"'.""-" 
Киiвради 19 02? з10l

| ""rпur, 
на ви-lзди аварiйно-диспетчерськоi служби

з о45 45sl

ОД |виробнича програма 1 500l

гон |Розрахунок 2 964.

rрн lРозрахунок 2 030,з1| 2 0з0 з,

IBi*.rr, 
КиТвради бо о00 000|

,,,ol

IBir.rr" 3 ооо о00|

6 1 4о оо0|

3 з05 sзs|

3 00о|

|кiлькiсть сад}(анцiБ кущiв, що необхiдно виростити для озеленення MicTa ОД |виообнича 
програма 22 оо0|

1 O0ol

з 0о0|



середнi витрати на вироцування одного саджанця куща грн Розрахунок 15с,27

середнi витратr на caHiтapнe прибирання (догляд) 1 га територ|'i об'скгiв
зеленого господарства

грн Розрахунок з 000 з 0ос

середнi витрати на проведення заходlв iз локалiзацii та лiквiдацii вогнищ
карантинних бур'янiв на i iа площl паркrв та cKBepiB

грн Розрахунок 57 142,86 57 142.аб

4 якостl

питома вага площi паркiв та cKBepiB, на якiй проведено заходи з локалiзацii та
лiквiдацii вогниl,.ll карантинних бур'янiв, у площi паркiв та cKBepiB, що потребу€
проведення цих заходiв

вlдс Розраryнок 100 1о0

питома вага вирощених саджанцiв дерев у загальнiй кiлькоqтi саджанцiв дерев,
що необхiдно виростити для озеленення MicTa

вlдс, Розраryнок 100 -] 00

питома ваrа вирощених саджанцiв кущiв у загальнiй кiлькосri саджанцiв кущiв.

що необхiдно виростити для озеленення мiсrа вlдс 100 100

вiдсоток площi територiТ об'екгiв зеленого господарства, яку планусться
прибирати, до площi, яка пiдлягае caHiTapHoMy прибиранню

вlдс 100 ,i00

7 3абезпечення придбання спецiальноi технiки (засобiв малоi механiзацП, обладнання тощо) для блаrоустрою MicTa

1 затрат

видатки на придбання спецiальноi технiки (засобiв малоТ механiзацii
обладнання тощо) для благоустрою MicTa.

грн 71 61,1 761 716i'l 761

кiлькiсIь обладнання, яке необхiдно придбати од. виробнича програма 18 18

кiлькiсть спецrальноi технiки, яку необхiдно придбати од, 64 64

2 продуrry
кiлькiсть обладнання, яке пленусться придбати од вироонича програма -18

18

кiлькiсть спецiальноi' технiки, яку плануеться придбати од, виробнича програма 64 64
J ефеrrивностi

середнi витрати на придбання одиницi спецiальноi технiки грн Розрахунок 1 о74 271,45 1074271,45
середнi витрати на придбання одиного обладнання грн Розрахунок 1 58 799, зз 1 58 799,3з

4 якостi

питома вага придбаноi спецiальноi технiки до загальноi потреби вlдс Розрахунок 1о0 100

питома вага придбаного обладнання до загальноТ потреби вlдс Розрахунок 1о0 100
о Забезпечення вивезення побрових вiдходiв
-1 затрат

Обсяг витрат грн Рlшення КМР, Розпорядження KMflA 4 00с 000 4 000 000
2 продукrу

Обсяги побрових вiдходiв. Li]o планусться вивозити Звlтнiсть установ ) оса 2,962
? ефеrrивностi

середнi витрати на вивезення 1 тн побрових вiдходiв грн 1 ?qn ,j 350

4 якостi
питома вага KiлbKocTi побутсвих вiдходiв, що плануеться вивозити до загальноI
кiлькосгi

вlдс Розраryнок 100 100

9
забФпаченi, охорони та з.tлстулiсу вiд самовiльнlt рубох, пФех, rФроб i шхЦяй(iв. лримнвя йоrо в напёжноrу c.HiEpHoMy cтaнiJrиHo ] с,ннfiм лiсоби} ъ пр,родооIорохним

-1 затрат
кiлькiсть лiсопаркових господарсiв од мережа 3 3

загальна плоца лlсопаэкових господарств гА Jl OZl,o з1 627,8

площа лtсу, що потребус оновлення гА Звiтнiсть установ 12 ll

| 

Оо.оr"r"о*

| 

"о.о""r*о*I

|Рiшення Киiвради "Про бюджет мiсrа

|Кr""r" ," вiдповiдний piK

|вrпобнича програма

| 
Розраку"ок



12-1

виробнича програмагА
лiсу, що заплановано оновити

8з 2608зкуБ,м виробнича програма
необхiдна кlлькiсть санiтарно-оздоровчих рубок

83 2608з 260куБ м програма
кiлькiсть запланованих санiтарно-оздоровчих рубок

ефекrивностi
4 335,зз4 335,ззгрн

середня Bapтicтb уrримання 1 га площi лiсопаркових господарств

7777вlдс, Розрахунок
приживання лiсових культур

0,Розрахуноквlдсоновлення лiсу до загальноl площi лiсу
497статистична звiтнiстьод

кiлькiсть упереджених та лiквiдованих пожеж

Забезпечечня утримання в належноцУ cTaHi земель 8одцогО фонду м, Кисва {п_пяхiв, зон вiдпочинку )
10

1 158 891158 891 864рiшенкя ceciiгрнвидаткiв

1 137,1 137.зз7земельний кадастргА.земель водного фонду, якi потребують блаrоустрою

кадастрна якiй здплоща земель водного

139 705,171 з9 705,1грн,
середньорiчнi видаткИ на лриманнЯ 1 га плоU,li земель водного фонду

4
ycTaFioбодотрйманих саl-iiтарних паспортiв

Розрахуноквlдсвiдсоток площi земель водного фонду на яких буде здiйснений благоустрiй до

площi земель водного фонду, якi потребують благоустрою

я проведення капiтальноrо ремонry об'€кгiв благоустрою,11

1
224 916224 916 44оРaшення Киjврадигрнна проведення робiт з кап|тального ремонту об'скriв водного фонду

,l1
1,1од. Рiшення Киiврадиьногокапiтал ремонтуоб'скriв що потребуютькiлькiсть водного фонду

и5 290з45 29оКиIврадигрнвитрати на проведення з капiтального ремонту зеленого

од Ки[вради
об'скгiв зеленоrо господарства, що потребують капiтального ремонту

2
11llод Рiшення КМР, Розпорядження КМДА

кiлькiсть об'сrгiв водного фонду, що планусться вiдремонтувати
бlРiшення КМР, Розпорядження КМДАодщо вiдремонтуватизелеcKTlB господарства плануетьсяногооб'кiлькiсть

ефеrгивностi
2о 4462о 446 94gгрн

середня BapTicTb ремонту одного об'екгу водного фонду
зеленогоодного

4

вlдс Розрахунокваrа вiдремонтованих об'екгiв водного фонду у загальнiй кiлькостi

cKTiB водного фонду, цо потребують ремонry



100 100вlдс "ф:":
питома ваrа бiдремснтованих об'сктiв зеленого господарства у

кiлькостi об'екrrв зеленого господарствз, що потребують ремонту
загальнaй
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