
4900000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4910000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

4917691
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Розпорядження Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації від / О- сл
№ Ш

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація_________________________  _______ 37405111
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

_________7691_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________0490________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і м ісцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади_____________________  ______ 26000000000

(найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 036 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -14  036 000 гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-14/, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N4 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

6. Ц ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

|№ з/п _Л л і_д ерж авно ї політики
1 Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

І№ з/п Завдання

і Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, 
поліпшення екологічних умов міста 14 036 000 14 036 000

Усього 14 036 000 14 036 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної пцог[)ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки 14 036 000 14 036 000

Усього 14 036 000 14 036 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМ ІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні м іської зелено 'зони, поліп иення екологічних умов міста
1 затрат

витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської 
зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста грн Рішення Київради 14 036 000 14 036 000

площа зелених насаджень га виробнича програма 556,695 556,695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному 
прибиранню (догляду) га виробнича програма 556,695 556,695

2 продукту

територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне 
прибирання (догляд), га виробнича програма 556,695 556,695



3 ефективності

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів
грн Розрахунок 25 213,0879 25 213,0879

4 Я К О С Т І

відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується 
прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню л/ % Розрахунок 100 100

Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації О. О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту 
фінансів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) - начальник бюджетного 
управління

06.10.2020 12:20:18 

від 23.09.2020 21:43:28

0.6. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації


