
викоFIАвчIй оргАн киiвськоi MlcbKoi гади
1киiвсъкА MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцш)

упрАвлIння Екологli тд природних PEC)/PсIB
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Про затвердження паспортiв
бюджетних програм на2022 piK

нАкАз

м. КиiЪ
/с

Jъ7 J

ВiД,ПОВiДНО ДО КонституцiТ УкраТни, Бюдrкетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTePcTBa фiнансiв Украiни вiд 26 серпня 2014 року Jф В36 ,,Про деякi nrrur,nu
запровадх(ення програмно-цiльового методу складаI-IFI я та викOнаFIня мiсцевих
бюджетiв), зареесТроI}аного в MiHicTepcr:Bi юсти,цiТ Украi'ни 10 вересн я;, 2О14 рокуза Ns 1103/25880, piTTleHb Киiвсьiсоi MicbKoi Ради вiд 0,7 жовтня 202| pony
}lb 272812769 кПро затверд}кення Коп.tплексноi MicbKoT цiльовоТ npo.pur,"
екологiчного благопо.пуччя pticT:a Киева на 2022 _ 2025 роки)>, вiд 0} грудня
2021 року }i"ч 3704lз745 <Про бюдхtет MicTa Киева на 2022 piK>, розпоряд}кення
виконавItого органу Киiвськот п,лiськоi ради (Itитвськоi ptic:bkoi державгrоi
адмiнiстрацiТ) вiД 21 сi.tнЯ 2022 року }l'9 162 <,Про затвердження заходiв
з оновлення зеленоi зони м. Кисва на2022 piK>

IIАКАЗУЮ:

1. УНеСти змiни до паспортiв бюджетних llрограм на 2022 piK Управлiнню
екологiт та природних pecypciB викOнавчого органу Киiъськоi Micbkoi Ради

,оi що додаються.

28:ll7691t

2. Контролъ за виконанням цього нак за собою

кпкв ання п ами

28 l 6030

I}иконання заходiв за рахуноlt цiльових r}ондiв, утворених
I}ерховною Редою Автономноi Республiки Крим, оргацами
мiсцевого самоврядування i мiсцевими оргаI{ами виконавчоi
владLI i фондiв, утворених Верховното Радою АвтонопцноТ
Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування i
мiсцевими органами виконавчоj влади

_9эrецlэецi" 0ла.оусrрою пасщених пунктiв

начальнtлк олександр ВоЗНLIЙ

мlсько1



ЗАТВЕРМЕНО
каз MiHicTepcTBa фiнансiв Украlни 26 серпня 2014 року N9836

(у редакцiI наказу MiHicтepcтBa фiнансiв УкраТни
вiд 29 грудня 2018 року N9 12О9)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управлiння екологii та природних pecypciB
виконавчого органу Ки[вськоТ MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)

(нФменування голо9поФ розпоряднихэ kojтi9

,,о /,,[ 04 ,20 2 2 
N9

пАспорт
бюOжеmноТ проерамu мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

2800000
(код ПрограмноТ

класифiкацii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюджеry)

2. 2810000
(код ПрограмноТ

класифiкачiТ видаткiв
та кредиryвання

мiсцевого бюджеry)

3. 2817691
(код ПрограмноТ

класифiкацii видаткiв
та кредитування

мiсцевого бюдхеry)

Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого орrану КИТвськоi мiськоI ради iKMдA) 418l9431
(найменування головного розпорядника коttлгiв мiсцевого бюджеry) (код за е,QРПОУ)

41819431екологl| та в виконавчоrо

0490-l-д Фу""rю"аr*бi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджету)

китвськоi Micbkoi

Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв,
утворених Верховною Радою Аgrономноi
Республiки Крим, орrанами мiсцевоrо
самоврядування i мiсцевими орrанами
виконавчоТ влади i фондiв, rrворених
Верховною Радою ABToHoMHoi Республiки Крим,
органами мiсцевоrо самоврядування i мiсцевими
органами виконавчоТ влади

(найменування бюджетноi програми згiдно з
Типовою проrрамною класифiкацiею видаткiв та

кредиryвання мiсцевого бюджету)

виконавця) (код за еДРПОУ)

26000000000769,|
(код Типовоi програмноj
масифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень,/бюдr,етних асиrнувань - 244 773 486 гривень, у -ому числi загального фонду _ О гривень та эпецiальноrо фонду _ 244 773 486 гривень

(код бюджеry)

1.



5. Пiдстави мя виконання бюджетноТ програми

6. цiлi державноl полiтики, на досяrнення яких спрямоЕ}ана реалiзацiя бюджетноi програми

Micтa.

7. Мета бюджетноТ програми

Пскраiлення умов проживання мешканцiв MicTa

8. 3авдання бюджетноТ програми

9. Напрями викоDистання бюджетних коl_лтiр

10. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, цlо виконуються у складi бюджетнот програми

Ne з/п
ння

1 3абезпечення та иних

2 BHi MicbKoT зеленоi зон пол|пшення екологlчнихта на

3 зони м, Киеваоновлення

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

1

3 4 5
3абезпечення видалення аварiйних та сухостiйних дерев 4 666 600 4 666 600

2 збереження та rгримання на належному piBHi MicbKoT зеленоi зони,
ня екологiчних умов MicTa i90 106 886 190 1 06 886

з 3абезлечення оновлення зеленот зони м, Кибва

ього
50 000 000 50 000 000

244 773 486 244 77з 486

гривень

гривень

ии

4

MicbKa цiльова програма екологiчного благополуччя MicTa Киева на 2О22-2О25 роки 244 77з 486 244 7тз 486

244

1 1- Рёзiiльтативнi показники бюджетноi проrрами

показникиМ з/п Одиниця
вимirrч f|жерело iнформацiI 3агальний фонд Спецiальний фонд Усьоrо

N9 
'п1

(Dонд спецiальний фонл

1

244 773 48l



1 2 3 4 о 7

1 3абезпечення видалення аварiйних та сухостiйних дерев
1 затрат

ина я та их грн Рiшення Киiвради 4 666 600 4 666 60с
2 продукry

KiJ,,]bK]cтb дерев, що планусться обрiзати од виробнича програма 500 500
кiлькtсть дерев, що плануеться видалити од виробнича програма 2ас

3 ефеrrивностi
серед!l j з}4трэт,.1 на в}jдалеi{ня одаоiо дерева гон озрахунок a1 а11 lJ JJJ

н] на однсго грн озрахунок 4 с00 4 00о
4 якостi

ка кiлькостi HiM вlдс Розрахунок 27 27

2 3абезпечення збереження та утримання на належному piBHi MicbKoi зеленоi зони, полiпшення екологiчних умов MicTa

1 затрат

зитра;и на забезпечення збереження та угримання на належному piBHi MicbKoi

зеленоi зони. полlпшення екологiчних умов MicTa
грн Рjшення 190 105 886 ,190 106 886

плоч]а зелених насаджень га виробнича програма 4 782,77о9 4 782,77с9
площа газонiв га виробнича програма 2 284,1775 2 284,1775
площа територii об'еrгiв зеленогс господарства. яка пiдлягае caнiтapнoмy
пDибиоанню (доглядч) га виробнича програма 7 451 -8501 7 451,8501

в, що га- виробнича програма 9,6 q^

площа квiтникiв га. виробнича програма 7,857 7,Б57

2 продукry

територiя об'екriв зеленого господарства, на якiй плануеться caHiTaoHe
прибирання (доrляд) га виробнича програма 7 1з6,5288 7 1 36,5288

площа газонiв, u4o плануеться утримузати (зиксi.l;ування, вiдновлення, тощо) га виробнича програма 629,з61 629 зб 1

кlлькIсть KBlTKoBol розсади, яку планусться вис,адити тис.од виробнича програма 650 650
площа що пла га виробнича програма 9,6 9.6

3 ефеrrивностi

середнi витрати на caHiTapHe прибирання (догляд) 1 га територii об'скгiв
зеленого господарства грн Розрахунок 25 544,482 25 541,482

середнr витрати на угримання 1 га газону грн Розрахунок 10 910.623 10 910,62з
на новлення 1 га грн озрахунок 22 081,55 22 081 ,55
на 1 тис, грн озрахунок 1121,92 1 121 ,92

4 якостi
вiдсоток площi територil об'еfiiв зеленого господарства, яку плануеться
прибиоати, до плоrлi. яка пiдлягае caHiTaoHoMy прибиранню

вiдс, Розрахунок 95,77 95,7 7

вlдсоток оновлених площ газонlв до загальноl кlлькостl площ газонlв, що
потребують вiдновлення

вiдс. Розрахунок 100 100

bKocTi в з вiдс, 'озрахунок 100 1о0
вiдсоток площ газонiв, що плануеться вiдновити, до загальноТ кiлькостi площ
газонiв

вlдс. Розрахунок о,42 о,42

вiдсоток площ rазонiв, Lцо планусться гримувати, до загальноj кiлькостi плоtц
газонiв

вiдс, Розрахунок 27,55 27,55

J забезпечення оновлення зеленоi зони м. кисва

1 затрат
на дерев грн Рiшення Киiвради 50 о00 00о

продуrry
кlлькlсть дерев кущiв), що плануеться придбати од. виробнича програма 69 67з 69 67з

з ефекгивностi
середнi витрати на придбання 1 дерева (,ryща), грн озрахунок 717,638 717 ,6з8

4

роком



Начальнчк Управлiння еколоzii mа
прчроанчх pecypciB вчконавчоео ореану
Kul'BcbKoT MicbKoi' padu ( KuiBcbKoi MicbKoi
dе рж а в н o| аd м i н ic m ра цt t)

пrпг/.lпчЕчл...-r yH,rlL. |ч.

За с m уп н u к dupe кmора,Qе п а р m амен mу
фiнансiв вчконавчо2о ореану
мiськоi padu (KuiBcbKoi MtcbKoi
аdм i нiсmра цiQ - н ачал ьн u к
фiнансiв mранспорmу, зв' язку
лослуе

flaTa погодження

м.п.

4 18194зl_з 17,оз.2о22 22:2о:зз
1 Паспорт бюджетноi програми 000037463 вlд 17 .ОЗ.2О22 1 9: 1 8: 1 4

-t

ý
_},
:ъ

-ф

ь..

} !В

а
4

ý

Укрд'.

fi,;

Олексанdр ВОЗНИЙ

(iнiцiали/iнiцiал, прrзвище)

ОлексанOр МОРОЗ

(iнiцiали/iнiцiал, прiзвище)



ЗДТВЕРДЖЕНО
каз MjнiФepcтBa фlнанqв Украiни 26 серпня 2014 року Ns8Зб
{у редакцli нэказу MlHl.TepciBa Фlна;;,6;;;,'
вiд 29 грудня 2О18 року I\& 12оg)

ЗАТВЕРflЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
паказ управlлlння еколог|t та природних pecypclB
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi
MiCbKoT лёпж2ацлi.пr,

Ne

1, 2800000

класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсuевоrо бюлжеw)

класифiкачii
видаткiв та

кредиryвання
мiсцеsого бюдхепl)

3. 2816030

пАспорт
бюёжеmнОi проерамч мiсцевоео бюdжеmу на 2022 piK

екологгi та виконавчоrо КиiЪсько[ MlcbKol
(найменування головного розлорядника мiсцевого

та виконавчого КиiвськоI MicbKoi
виконавця)

0620

418194з1
(код за еДРПОy)

2. 2810о00---(код | lрограмноi
4 . о1 y4J1

(код за €ДРПОУ)

(код ПрограмноТ
класифiкацiТ
видаткiв та

коелиwп2ц!о
мiсцевого бюджеry)

Цiлi державноi полiтики, на досяrнення яких

60з0

-

(код l иповоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання мiсцевого

бюджеry)

Орг?.{iтцiя благоустрою населених пунrгiв
(наименування бюджетноi проrрам" згЦiБl-

Типовою програмною класифiкацiею видаiкiв та
кредиryвання мiсцевого бюджету)

(код Функцiональноi
класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry)

26000000000
(код бюджеry)

a, ОбСяr 6ýдхФ{rr прхзн.чеБ/6юр@пц ernryв.Hb - 
' 

з2l52а2з7 rрrвеffь, у юrу чхФi Фrеьнф фофд, - 10о' 
'ф 

712 rрищь ъ сп.Фйьфф.!.lцt, _ зr4 з?s 525 rрrФнь5. пiдЕrав, для еюlанrя бюдrфоI лро.раgх

ж,Ё.ffiмН:,жg,ннн*ffiяпt*нТя$жжжн";н*;,щж
6.

IЛета бюджетноi програми
Пiдвищенвя рiвня благоустрою MtcTa

спрямовайа реалiзацiя бюджетно'i програми



N-o з/п

1 та зеленого що нання2
3
4

3 cтaHi згlдно з чинним лlсовим такалiтальното iB
5 3абезлечення пр!rдбання спецiапiпоПЪiнцйllБZБ малоi механ нання MicTa
6 lз
7
а

пiв зеленого
та на м;сь MicTa3Oa;i, nOr-l l i|шення екологlчних

земельних

9
10 естетичноrо па та
11 ня вивезення
12 по вла та зеленого

8. Завдання бюджетно't програми

9- Напрями використання бюджетних коштiв

'|0. Перелiк мiсцевих / регiональних програм, чlо виконуються у складi бюджетноТ програми

rривень

N9 

'п
Напрями вихористання бюджетних коштiв Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

,|

1

3 4 5
з рlвня естетичного

та 2 400 000 2 400 000

2 та контролю зеленоrо

уrримання в належному стан земель водного зон

та захисry в,
иого в належному caHiTapHoMy cTaHi згiдно з чинним лlсовим та

техн землеустрою щодо
земельних об'екгiв зеленоrо

видалення а та

27 743 496 27 743 496

3
158 891 864 ,l58 891 864

4 ,137 ,l 16 879 137 1 16 87о

5

6
216 в74 24о 216 874 240

14 500 000 14 500 000
7

8 спецiальноj техн
м jcTa

33 441 375 33 441 375

71 611 761 71 611 761
9

к гiв в42 920 23 892 524 24 735 444,

полiпшення
та гримання на належному зони,

Mjcтa
ви везення

6?8 21з 178 62а 213 178

та спортивних
4 000 000 4 000 000

2 000 000 2 000 000

i wl |+J I lz 314 378 525 1 321 528 237

гривень

3агальний фонд Спецiальний фонд Усього
3 4 5MlcbKa на 1 006 306 792 290 486 00j 1 296 792793
1 006 306 792 290 486 001 1 296 792 793

Ne зiп показники ця flжерело iнформацii Загальний фонд Спецiальний фонд Усього

7

на ю
735

1 1. Результативнi показники бюджетноi програми

вiдпочинку )

11

1)

Nе:
1

1

Усьоr<



3
середнi витрати на вивезення 1 тн поблових вiдходiв грн, озрахунок 1 350 1 з50

4 якостi
гltатома вага кlлькостi побуrових вlдходiв, що планусться вивозити до загальноl
кiлькостi

вiдс. Розрахунок 100 100

9
законодавстаом

1 затрат
обсяг видаткiв грн рiшення Кмр 137 116879 137 116879

кiлькiсть лiсопаркових господаоств J

площа лiry, що потребуе оновлення га. Звiтнiсть установ 12 12

2 продукry
площа лiсу, що заплановано оновити га, виробнича програма 12

необхtдна кiлькiсть санiтарно-оздоровчих рфок куб. м виробнича програма 83 260 83 260

кiлькiсть запланова них санiтарно-оздоровчих рубок кчб м виробнича програма 83 260 83 260

загальна площа лiсопаркових господарств га, 3BiTHicTb установ у 627,а 31 627,8

3

середня BapтicTb уrримання 
-l га площi лiсопаркових господарств грн, 'озраryнок 4 з35,33 335,

4

вiдсоток приживiiння лiсових кульryр вlдс озрахyнок 77 77

вiдсоток оновлення лiсу до загальноi площi лiсу вiдс. озраryнок 0,038 0,0-а8

кiлькiсть упередхених та лiквiдованих похеж сд статистична звIтнlсть 497 497
,t0 ня мання в земель м. зон

1 затрат
обсяr видаткiв грн рiшення cecii 158 891 864

2 продчкry
площа земель водного фонду, якi потребують благоустрою га земельний кадастр 1 137,337 l lJ/.Jt1/

площа земель зодного фонду, ва якiii плануаться здiйснити благоустрiй га. земельнии кадастр 1 137,337 1 137,337

середньорiчнi видатки на лримання 
,1 га площj земель водного фовду грн, озрахунок 139 705,17 1 1

4 якостi
кiлькiсть отриманих санiтарних паспортiв од Звiтнiсть установ 14

BдcoioK плоц.li земель водного фонду на яких буде здiйснений благоустрiй до
площi земель водного фондч, якi потребYють благоустрою

вlдс, 100 100

11 ня по та на зеленого господа
1 затрат

витрати на влашryвання aгрових (дитячих) та спортивних уайдаgчикiв на

об'екгах благочстрою зеленого господарства
грн Рiшення КМР, Розпорядження КМДА 2 000 000 2 000 000

? продукry
Кiлькiсть iгрових (дитячих) та спортиsних майданчикiв, якi планусться
встановити на об'сктах блаrоустрою зеленого господарства

од Звiтнiсть пiдприемств , 2

3

Сеоеднi витрати на встановлення одного майданчика грн озрахунок 1 000 000 1 000 000

4 якостi
PiBeHb rотовностi об'еrry вiдс, озрахунок 100 100

1? ня в
1 затрат

витрати на проведення робiт з капiтального ремонту об'епiв во4ного фонду грн Рiшення Киiвради 74 597 090,8

кiлькiсть об'ектiв водного фонду, цо потребують капiтального ремонry од, Рiшення Киtвради 1 1

витрати на проведення робiт з капiтального ремонry об'епiв зеленого
господарства

грн Рiшення Киiвради 14? 277 149,2 142 277 149,2

кiлькiсть об'ектiв зеленого що потребують капiтального од, Рaшення Киlвради )) 22

2 продчкry
кiлькiсть об'ектiв водного фонду, що плануеться вiдремонryвати Рiшення КМР, Розпорядження КМД/А 1 1

кiлькiсть об'ектiв зеленого господарства, що плануеться вlдремонryвати од, Рiшення КМР, Розпорядження КМ,ЩА ?-2 ))
3

середня зартiсть ремонry одноrо об'епу аодного фонду грн. )озраryнок 74 597 090,8 74 597 090

середня BapTicTb ремонry одного об'еfiу зеленоrо господарства rрн. )озраryнок 6 467 143,14 6 467 143.14

4 якостi
питома вага вiдремонтованих об'ектiв водного фонду у загальнlй кlлькостl

об'ектiв sодного фонду, що потребують ремонry
вiдс, Розрахунок 100 100

I 
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площа паркlв та на плануеться проведення комплексу
та лi вогн нтинних янlв

3BrTHicTb пiдприемств 1 050 1 050

виробнича програма 8 343,03,] 5 8 343,0з1зеленого rосподарства, на плануеться са рне га

що висадити од виробнича поограма 6 4о7

чага висадити од виробнича програма 39 бз1

ня,площа га аиробнича програма 2 069,9670

ити тис од виробнича програма 7 296,9
1

вiдновлюватиплоща га виробнича програма 26,1
J uuu

кiлькiсть саджанцiа дерез, цо I.1-пану€т5a9
=I|pl!i 

;i : :i ;,,,- v_-,,9,,".,.,,,,,,,9, 9

садхан озеленення Micтa

на саджанця
з

ла грн озрахунок 15о,27 1

Розраryнок 37 996,7430 37 996,7430витрати на рне п 1га
грн.

озрахунок 2 246,4131 2 246.413з
одногона грн.

17 g14,7412
на 1га грн |озрахунок 741

на новлення 1 га га грн )озрахунок

на тис, rрн озраryнок 12 430,488
озрахунок 51 6,371

сеоеднi витрати на висадку 1 куща грн

аитрати на проведення та воrнищ Розраryнок
янiв на 1 га та

грн

итома вага вирощених саджа дереs у вlдс,
но озеленення мaста

4

вiдс, Розра&"нок 100 ,l00
питома ваrа вирощених у куцitв,

л.6лбUбUчо r.i^-,

Розраryнок 100 1с0питома вага площl та на заходи з та

лiквiдацil вогнич.l карантинних бур'янiв, у плочli пархiв та cKBepiB, що потребуе вiдс

озрахyнок 100 100
рокомдерев в 3 вiдс

озраýнок lUU
в 3 вiдс

Розрахунок 86,71 09 86,7 1 09оновлених площ газон!в дс площ га що вiдс.

зки в вlдс, озрахунок 100 100

площ що плануеться до плош
вiдс, Розраryнок с,71з1 0,7131

вiдс, Розраryнок 1 00,0000
,100,0000

площ| зеленого господарства, яку плануеться

яка
плош газон в, шо плануеться уrримувати, до загал плсщ

вiдс, Розрахунох 56,6 56,6

7 ня MicTa

аидатки на ня технlки 71 611 761 71 611 761грн

ма 1
яке

1

1
яке

2

на ння техн
1 а743

на ня

1
питома вага технiки

4

вага загально'i

ення вивезення

що вивозити Ttac тон

4

8

1

гон lрозоахчнок 2 04ti,ti,

ti5,1 965,{J4iJa-----l2caoз-ы

---=jТбЗ757 142.8l 57 142,8l

I 
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гпн lрозоахчнох
1 58 799,3l



-площа в зеленого господарства (земельнi!х щодо rа Звiтнiсть пlдприемств 1 ззз,2
яких технiчноi lз

витрати на технiчноi документа lз землеустрою на ] Розраryнок 94771
зеленоrо

3

землеустрою на га

об'ектlв
грн Розрахунок

зеленого

зеленого господа
з розообленою технiчною доwментаl liею iз зецлеустроо )/ зз,агьнiй чiльуэс,i

вiдс Розрахунок 8,1
благоустрою зеленого rосподарства (земельних дiлянок), що

4

ваrа
з розробленою технiчною документацiею iз землеустрою у загальнlЙ

вlдс, Розрахунок , ,1 2.21
площi об'екгis благоустрою зеленого господарства (земельних дiлянок), що

ння видалення них та их

затрат

5

1

витрати на проtsедення видалення аварlйних та сухостiйних дерев грн Рiшення Киiвради 8 187 48?

витрати на науки

здоров'я, в тому числi: - видалення аварiйних та сухостrйних дерев, - rрн Рiшення Киiвради 19 027 31

на виiзди аварiйно-диспетчерськоi слркби грн Рiшення Киiвради 3 181 125 1 1

витоати на та
КП по У3Н, закладiв освiти, охорони здоров'я, lryльryри та складання грн Рiшення Киiвради 3 045 458 3 045

aKTiB

з
що видалити 3

?

кiлькiсть дерев, що плануеться обрiзати од виробни.tа програма з

виробнича пýюrрама 400 400
1 500

3

на обрiзку одноrо дерева грн, озраryнок 1 463,64

середнl на один виIзд аварiЙно-диспетчерськоi слухби грн 'озрахунок 7 952,в1

на а кта

видалених в з 1 1

ня та на зелено'' зони чних мов

витрати на проведення заходiв iз локалiзацii та лiхвiдацi[ вогнищ карантинних Рiшення Киiаради bU UUU

янiв

А

6

1

плоша паркiв та ckвepiв, яка потребу€ проведення комплексу заходiв iз

локалiзацii та лiквiдацij вогниlл карантинних бур'янiв
Звiтнiсть пiдприемств 10

ЙТатЙа забезпечення збёреження та уrримання на належному piBHi Micbкoi

зеленоТ зони, полiпшення екологiчних умов Micтa
грн Рiшення 558 767

на озеленення
на озеленення

грн. виробнича програма
вирбнича програма

6 140 000

озеленення од, виробнича з 000 3 000

озеленення
зелених насаджень

од виробнича програма
виробнича п

22 ооо

площа газонiв га,
га,

п

п

659,9445
1 7,505

3 659,9445
1 7,505

га
опрппчо | lPwl y@|vlo

вирбнича проrрама 30,1 з0,1

прибиранню (доrляду)
га, вирбнича програма 8 343,031 5

кiлькiсть зелених насаджень, що потребують догляду од, виробнича програма -l 1

зелених що замlни

2

1 333 2|

грн 94 771 ,24|

10 s76,o9l 10 876,0!

I

s.1|

19 027 3]Ol

ол
,l 5U

1 46З.б]
7 952,8

гон. lрозрахунок 2 030,31 l 2 03о.з

вiдс lрозоахчнок

1 о5о|

55s 767 34о|

6 140 0U(

3 305 838l

22 000l
га, 7 51 1,5409l

|площа квlтникlв

s з43,о31 5l



1

603 30з,5,1140 4 бв2 643,54На ЯКОМУ ПЛаНУСТDСЯвитрати на один

100

грн

4

2

видаткis

|"отовност|
таестетичногоз

ня
1

з пiДВйщеннЯ

де плануеться проведення 3BiTHicтb пiдприемств

з3лроаедення пiдприемствод
естетичного

няз 33од
няестетичноrо

2

3

4

рiвня естетичного оформлення в поточному роцi, в загальнiй кiлькостi об'ектiв

27 743

шо входять

на

3вага проведено ,1

вiдс

дозеленоrо Micтa,

комунальнихна
грн

1

та

хомунальних пiдприемств зеленоrо господарства

та контроль
27 743 496Рiшення КиIвради

3BiTHicTb установ

пiдприемств зеленого rосподарства Micтa, що входять до складу

з
1

3003BiTHacтb установзакупiвельзагальна кlлькlсть процедур електронну систему од
од

листiв та

BiTHlcTb установскладу КО"Ки!взеленбуд", цодо яких здiйснюватиметься органiзацrя

та конт

входятьних ,]

1од,

загальна кiлькiсть
загальна

2

зо0300сд, 3BiTHicтb ycтal{oB
400400од Звiтнiсть установ

3

4

2 134 1 15,082 1э4 115.08
пiдприсмства зеленогО господарства MicTa, u1o входять до

, щодовага комунальних
органiзацiю, координацiю та контроль дiяльностi, у загальнiЙ

,! 00

оп завдань,

Розрахунокгрн.

зеленого
1Розрахуноквiдс.

7а Krix

листiв та

контроль

100100вiдс. Розрахунокь через електронну систему увага проведених процедур
кiлькостi

100100вiдс, Розрахуноквага укладених загальнlущодо послуг

100100Розраryноквiдс,
кiлькостi

лЙстiв та доручень у ix загальнiйпитома вага опрацьованих завдань,

зеленогоземельних4
1

14 50014 50о 000
(вiдведення) земельних дiлянок сб'еrriв благоустрою зеленого

чlодо

щодона
Рiшення КМР, Розпорядження КМДА

1 883l боJРiшення КМР, Розпорядження КММзеленого госпо,qарстм
Hoi iз

60 245,,l60 245,1

3BiTHicTb пiдприемств

площа г,а

1
од

iзяких

lз
Рiшення КМР, Розпорядження КМДА

зеленого господарства ьн их

зеленого iосподарства
ня технiчноi

2

од.

грн.

од,



1001 оо|
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вага вiдремонтованих об'скriв зеленоrо rосподарства у загальнiй

об'екгiв зеленого господарства, що потребують ремонту
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