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Про надання вiдповiдi
на iнформацiйний запит

Шановний пане Сгоре!

На виконання доручення вiд 03.04.2018 Ne l47З(з) в Управлiннi екологii
та природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) розглянуто Ваш iнформачiйний запит
щодо екологiчного податку за 20l7 таза 20l8 р. перелiку екологiчних заходiв.
якi були виконанi, бюджету, штатного розкладу та перелiку витрат на

утримання пiдроздiлу тощо та iнформуемо.
За 20|7 piK до бюджету MicTa Киева вiд сплати екологiчного податку

надiйшло 61 |04,2 тис. грн.
На 2018 piк плановий показник екологiчного податку становить

69 500,0 тис. грн.
Вi,щrовiдlо до сгатгi lб Закону Украhи <Про йсцеве саJиовряд/ван}uI в

Украrнil>, стаr,г| 47 Закону Украt'rи <<fIро охорону н€IвкоJIиIIнього природIого
середовища)), постанови Кабiнегу Мiнiсгрiв Украlhи вiд 17 вересня 1996 porcy Л! l l47
<Лро затвердкеr+rя перелilсу видiв дiяльноd, що наJIежать до природоохороннID(
заходiв>, Положеrrrrs про Ки'rЪський мiськ.rй фонд oxoporпr навколишньою
природного середовища' затвердженого рiшенrrям КиiЪськоi MicbKoi ради
вiд 24 вересня 1998 року Л'9 10/1 11 (у редакцii рiшенrrя КиiЪськоi MicbKoi рашz
вiд 26 rпотою 2010 року N9 18/3456), та з метою поддIьшого оздороRIIенюI довкi-ппя,
полirплеrтrя екологiчного i санiтарною стану столлп{i щорiчно розроблясгься перелiк
прирдоохороrтнIо< заходiв у MicTi Киевi, що фiнансусгься з КиiЪською мiського

фонry охорони н€lвкоJIиtrшьою прирд{ою середовища.

Надасмо Вам Звiти про використання коштiв з КиrЪського мiською фондl
oxopolпl навколишIньою природною середовиша iз зазначенняr,t напрямкiв, заходi в.

юловн!D( розпорядrикiв та одер)qъачiв коштiв, гр€lничною фiнансранrrя та суеIи
за,Iрат на кожний захiд за перiод з 2014 по 2017 роки.
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Щодатокна: Х,З арк. в 1 прим,

З повагою

Виконувач обов'язкiв начыIьника А. Мальований

сiдiченко
тимошенко 482-44-84 4Z=

Копilо рiшеrпrя КиiЪськоi MicbKoi радr вiд 26.04.2018 Л! 79914863 <<ГIро

затверджешrя перелiку природоохороннLD( заходiв у MicTi Киевi, що
фiнансратrшгуься з КиiЪського мiською фонлу охорони н€вколицIнього природrою
серловrшlа у 2018 роцil>

Разом з тпrл, повiдомltяемо, що у зв'язцу з подiлr,tи, що вiдбулися пiд час
Ревоrпоцii Гйностi, iнформацiю щоло фiнансрання заходiв в перiод з 2010 до 2014
poKiB ыграчено.

Надаемо Вам rrrгатний розюrад та перелiк витрат на йою утримаш{я.
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