
1.  Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інформація про виконання програми за 2019, 9 місяців

3. Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя  міста Києва на 2019-2021 роки

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування головного розпорядника коштів програми

найменування відповідального виконавця програми

найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження 

Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

1. Охорона і

раціональне

використання

водних

ресурсів 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019-2021

1.1.1. Розчистка

та ремонт споруд

на озері Голубе

(ставок

Блакитний) в

Подільському

районі

 2019-2021 803,7 0,0 803,7 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

радою

1.1.2 Обстеження

та розчистка

русла р. Либідь у

Солом'янському,

Шевченківському

та Голосіївському

2019-2021 Управління

екології

та природних

ресурсів

виконавчого органу

Київської міської

ради (Київської

Бюджет

м. Києва

2019 14196,3 показник

затрат:

Недопущення

затоплення

прилеглих до

р. Либідь

територій,

2020 3000,0 витрати на захід,

тис.грн

14196,3 3000,0 3303,7

2021 3303,7 показник

продукту:

22

районах та

приведення його

до належного

технічного стану:

Розчистка

закритої частини

колектора

р. Либідь у

Голосіївському

 2019-2021 14 196,3 0,0 14 196,3 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

районі м. Києва

(на ділянці від

вул. СаперноСлобідської до

ур.

Лиса Гора)

1.1.3. Розчистка

та благоустрій

озера Синє у

Подільському

районі, в т.ч.

проектні роботи

2019-2021 850,0 0,0 850,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

1.1.4. Розчистка

та відновлення

озера Редьчине,

що розташоване

по вул.

Богатирській в

Оболонському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-2021 0,0 0,0 0,0

1.1 5. Розчистка

та відновлення

озера Віра у

Святошинському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-2021

1.1 6. Розчистка  2019-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

та благоустрій

озера Біле в

Оболонському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

1.1.7. Розчистка

та благоустрій

озера Тягле у

Дарницькому

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-2021

1.1.8. Розчистка

та благоустрій

ставка у селищі

Мриги у

Голосіївському

районі м. Києва

(капітальний

ремонт)

2019-2021 400,0 0,0 400,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

1.1.9. Розчистка

та благоустрій

території озер

Пущі-Водиці в

Оболонському

районі, в т.ч.

проектні роботи

 

 2019-2021 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Київською міською

радою

1.1.10. Розчистка

та благоустрій

струмка Курячий

Брід у

Дарницькому

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-2021 600,0 0,0 600,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

1.1.11. Розчистка

та благоустрій

озер Боброве і

Холодне в

районі вулиці

Озерної в

Дарницькому

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

1.1.11. Розчистка

та благоустрій

озер Боброве і

Холодне в

районі вулиці

Озерної в

Дарницькому

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-2021

1.1.12. Розчистка

та благоустрій

 2019-2021 400,0 0,0 400,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

річки Нивка у

мікрорайоні

Жуляни в

Солом'янському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи 

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

1.1.13. Розчистка

та благоустрій

річки Віта в

районі вулиці

Намивної у

Голосіївському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-2021

1.1.14. Розчистка та

благоустрій канави вздовж

вул КвіткиОснов'яненка у

Голосіївському районі  м.

Києва, у т.ч. проектні роботи 

2019-2021

1.1.15. Розчистка та

відновлення ставків на

Совській балці, що

розташовані по вул.

П.Радченка  у

Солом'янському  районі 

м.Києва, у т.ч. проектні

роботи 

2019-2021

1.1.16   Оцінка сучасного

стану водної біоти заказника

місцевого значення «Озеро

 2019-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Вербне»

1.1.17. Розчистка ділянки

канави вздовж вул.

Ушинського та вул.

Уманської, у т.ч. проектні

роботи

2019-2021

1.1.18. Реконструкція

гідротехнічних споруд з

метою покращення

гідрологічного режиму

роботи перепускної труби з

озера Алмазне до відкритої

водовідводної системи

ВигурівщинаТроєщина, у т.ч.

проектні роботи 

2019-2021

1.1.19. Реконструкція

гідротехнічних споруд

р.Совка на вул.

Кіровоградській у 

Солом'янському районі міста

Києва, у т.ч. проектні роботи 

2021-2022

1.1.20. Створення

водоохоронних зон,

спрямованих на запобігання

забрудненню, засміченню та

виснаженню водних  

ресурсів м. Києва 

2021

1.1.21. Розчистка та

благоустрій водних об'єктів у

парках міста Києва, в т.ч.

проектні робот

 2019-2021 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

році" не прийнятий

Київською міською

радою

1.1.22. Розчистка та

благоустрій озер у парку ім.

М. Рильського у

Голосіївському районі 

2019-2023 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

2. Охорона і раціональне

використання земель 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021

2.1.1 Комплекс протизсувних

заходів спрямованих на

запобігання розвитку

небезпечних геологічних

процесів, усунення або

зниження до допустимого

рівня їх негативного впливу

на території парків міста

Києва,  у т. ч. проектні

роботи 

 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 500,0 0,0 500,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

3. Охорона і раціональне

використання природних

рослинних ресурсів 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021

3.1.1.  Заходи з озеленення

міста та влаштування

поливозрошувальних систем 

2019

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 7 600,0 0,0 7 600,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

3.1.2. Спорудження

установок для утилізації

відходів лісозаготівельної та

деревообробної

промисловості 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

2019-2021 10 000,0 10 000,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

"Святошинське

лісопаркове

господарство"

5.Раціональне використання

рослинних та інших  відходів 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсервіс

"

2019-2021

5.1.1. Невідкладні заходи із

забезпечення екологічно

безпечного збирання,

перевезення, зберігання,

оброблення, утилізації

видалення, знешкодження і

захоронення хлорорганічних

та не ідентифікованих сполук

на території  ВАТ«Радикал» 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсервіс

"

2019-2021

5.1.2. Закупівля контейнерів

для збору небезпечних

відходів у складі побутових

(використані елементи

живлення та люмінісцентні

лампи) 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсервіс

"

2019-2021 1 000,0 1 000,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

6. Наука, інформація і освіта,

підготовка кадрів, екологічна

Департамент

житлово-комуна

2019-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

експертиза, організація праці,

забезпечення участі у

діяльності міжнародних

організацій

природоохоронного

спрямування, впровадження

економічного механізму

забезпечення охорони

навколишнього природного

середовища 

льної

інфраструктури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

міський Будинок

природи",

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсервіс

"

6.1.1. Проведення

науковотехнічних

конференцій і семінарів,

організація виставок та інших

заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього

природного середовища,

видання поліграфічної

продукції з екологічної

тематики 

Комунальне

підприємство

"Київський

міський Будинок

природи"

2019-2021 500,0 500,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

6.1.1. Проведення

науковотехнічних

Департамент

житлово-комуна

2019-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

конференцій і семінарів,

організація виставок та інших

заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього

природного середовища,

видання поліграфічної

продукції з екологічної

тематики 

льної

інфраструктури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсервіс

"

1.Благоустрій земель водного

фонду

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019-2021 335 946,4 0,0 332 885,4 3 061,0 256 438,6 0,0 249 496,6 6 942,0

1.1. Забезпечення належного

санітарноепідеміологічного

стану пляжів та зон

відпочинку біля води у  м.

Києві   

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

2019-2021 109 095,0 0,0 106 134,0 2 961,0 90 941,3 0,0 84 774,1 6 167,2  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

1.1.1. Утримання території

міських пляжів, зон

відпочинку біля води та

водних об'єктів  у  м. Києві 

 2019-2021 68 326,2 0,0 65 565,2 2 761,0 53 557,8 47 390,6 6 167,2 1.Затрат:Обсяг ресурсів

усього-

53577,751тис.грн. ,у

тому числі: Обсяг

бюджетних

видатків-47390,571

тис.грн., власні кошти

КП "Плесо"- 6167,18

тис.грн.

2.Продукту:Площа

земель водного

фонду(пляжів, зон

відпочинку) м. Києва,

які потребують 

благоустрою,  -

1145,672 га. Площа

земель водного

фонду(пляжів, зон

відпочинку) м. Києва, 

на якій  планується

здійснити  благоустрій, 

- 1145,672 га.

3.Ефективності: 

Середньорічні видатки

на утримання  1 га

площі земель водного

фонду  -46,765тис. грн 

, середньорічні видатки

на утримання 1 га

площі земель водного



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

фонду за рахунок

бюджетних

видатків-41,365,

середньорічні видатки

на утримання 1 га

площі земель водного

фонду за рахунок

власних

коштів-5,383тис.грн.

4.Якості Кількість

отриманих  санітарних 

паспортів - 14 од.           

            

1.1.2. Прийняття на баланс

КП «Плесо»  безгосподарних

водних об'єктів та

оформлення права

користування землями

водного фонду  міста Києва 

2019-2021 200,0 200,0 0,0 Ведуться підготовчі

роботи, відсутність

бюджетних призначень

1.1.3. Проведення підсипки

піском пляжів  м. Києва та

зон відпочинку, планування

пляжної території 

2019-2021 500,0 500,0 0,0 Проводяться тендерні

процедури 

1.1.4. Придбання спеціалізова

ної техніки, обладнання для

утримання та обслуговування

земель водного фонду  м.

Києва 

 2019-2021 1 868,8 1 868,8 2 169,8 2 169,8 1.Затрат:Вартість

придбання обладнання

та предметів

довгострокового

користування -

2169,818тис.грн.,

2.Продукту: Кількість

обладнання та

предметів

довгострокового

користування яке

планується придбати  -

41 од. 3.Ефективності: 

Середня вартість

витрат на придбання 1



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

од. обладнання  -52,92

тис. грн. 4.Якості :

Динаміка кількості

придбаного обладнання

та предметів

довгострокового

користування в

порівнянні з

попереднім періодом

-45,6%                       

1.1.5. Проведення 

санітарнобактеріологі -чних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес-

методом (Colilert 18) П

2019-2021 200,0 200,0 0,0 Роботи  перенесені на

2020 рік, в звязку з

відсутнісю коштів

1.1.6.Будівництво системи

аерації та благоустрій озера

Райдуга у Дніпровському

районі м. Києва 

2019-2021 500,0 500,0 248,8 248,8 1.Затрат:Витрати на

захід 248,8 тис.грн.

2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 248,8тис. грн.

4.Якості : Рівень

виконання заходу-3,4 %

                     

1.1.7. Реконструкція 

ПівнічноДарницько- го

меліоканалу 

 2019-2021 2 000,0 2 000,0 24 483,9 24 483,9 1.Затрат:Витрати на

захід -24483,87 тис.грн.

2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 24483,87тис.

грн. 4.Якості : Рівень

виконання



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

заходу-57,5%.         

1.1.8. Будівництво системи

аерації  та  благоустрій озера 

Лебедине  у Дарницькому

районі  м. Києва 

2019-2021 500,0 500,0 581,3 581,3 1.Затрат:Витрати на

захід -581,29 тис.грн.

2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 581,29тис. грн.

4.Якості : Рівень

виконання заходу-1,5%.

                  

1.1.9. Будівництво системи

регулювання рівня води в

водоймі «Озеро Сонячне» в

Дарницькому районі м.Києва 

2019-2021 5 000,0 5 000,0 119,5 119,5 1.Затрат:Витрати на

захід -119,48 тис.грн.

2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 119,48тис. грн.

4.Якості : Рівень

виконання заходу-0,3

%.                   

1.1.10. Реконструкція 

захисних  споруд «Жуків

острів», розчистка русла,

благоустрій прибережної

території та відновлення

екологічного стану річки

Коник в Голосіївському

районі м. Києва 

2019-2021 5 000,0 5 000,0 0,0 Роботи плануються у

ІУ кварталі поточного

року

1.1.11. Будівництво 

берегоукріплюючих споруд 

та зони відпочинку вздовж

Русанівської протоки у

 2019-2021 25 000,0 25 000,0 9 780,3 9 780,3 1.Затрат:Витрати на

захід -9780,28 тис.грн.

2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Дніпровському районі м.

Києва 

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 9780,28тис. грн.

4.Якості : Рівень

готовності об'єкта

-45,7%, рівень

виконання

заходу-16,4%.                 

 

1.2. Створення

інфраструктури  пляжів та

зон відпочинку біля води м.

Києва 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019-2021 12 667,4 0,0 12 667,4 0,0 11 560,8 0,0 11 560,8 0,0

1.2.1.Заміна зношених та

морально застарілих 

виробничих приміщень  на

сучасні модульні конструкції 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

2019-2021 2 167,4 2 167,4 3 520,0 3 520,0 1.Затрат:Обсяг

видатків- 3520,002

тис.грн.,

2.Продукту:Кількість

модульних конструкцій

що потрібно придбати -

67 од., Кількість

модульних конструкцій

що планується

придбати -3 од.,

3.Ефективності: 

Середні видатки  на 1

об'єкт - 1173,33тис. грн.



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

"Плесо" 4.Якості : Питома вага

придбаних модульних

конструкцій в

поточному році до

загальної потреби -

4,5%.                      

1.2.2. Придбання та

встановлення модульних

туалетів (санітарних

контейнерів із ізольованою

ємністю під контейнери) на

пляжах та зонах відпочинку 

2019-2021 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 Відсутні бюджетні

призначення на

проведення заходу.

1.2.3. Утримання та

обслуговування громадських

вбиралень 

2019-2021 6 500,0 6 500,0 1 958,2 1 958,2 1.Затрат:Обсяг видатків

 -1958,192тис.грн.

2.Продукту:Кількість

громадських вбиралень,

які знаходяться на

балансі-386 од.,

Кількість громадських

вбиралень, які

обслуговуються - 38 од.

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

обєкт - 51,531 тис. грн.

4.Якості :  Питома вага

громадських вбиралень,

що обслуговуються в

поточному році до

загальної потреби

-100,0%.                      

1.2.4. Будівництво

інженерних мереж до

громадських вбиралень зони

відпочинку     «Центральна»

із врахуванням подальшого

розвитку острова  Труханів у

Дніпровсько му районі  м.

Києва 

 2019-2021 500,0 500,0 0,0 0,0 Роботи плануються у

ІУ кварталі поточного

року. Проводяться

тендерні процедури на

проектні роботи.



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

1.2.5. Реконструкція

трансформаторної підстанції

із збільшенням потужності на

острові Долобецький

2019-2021 500,0 500,0 5 772,7 5 772,7 1.Затрат:Витрати на

захід -5772,694 тис.грн.

2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 5772,694тис.

грн. 4.Якості : Рівень

готовності об'єкта

-30,2%, рівень

виконання

заходу-29,3%.                 

            

1.2.6. Реконструкція зони

відпочинку «Центральна» в

частині створення

рекреаційно го маршруту з

благоустроєм прилеглої

території на Трухановом у

острові в Дніпровсь- кому

районі м. Києва 

2019-2021 500,0 500,0 309,9 309,9 1.Затрат:Витрати на

захід - 309,879 тис.грн.

, 2.Продукту:Кількість

об'єктів на яких

планується провести

захід  -1,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 309,879 тис.

грн. 4.Якості : Рівень

готовності об'єкта 

-0,8%., рівень

виконання заходу -

0,07%              

1.2.7. Благоустрій та

облаштування зони

організованого відпочинку р.

Десенка (біля Московського

мосту)

2021 0,0

1.3. Комплексний благоустрій

пляжів та зон відпочинку 

Комунальне

підприємство

виконавчого

2019-2021 120 000,0 0,0 120 000,0 0,0 101 461,5 0,0 101 461,5 0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

1.3.1. Капітальний ремонт

елементів благоустрою на

зонах  відпочинку біля води в

м. Києві та розчистка водойм 

 2019-2021 114 100,0 114 100,0 101 461,5 101 461,5 1.Затрат: Обсяг

видатків -101461,299

тис.грн.  

2.Продукту:Кількість

зон відпочинку на яких

потрібно провести 

капітальний ремонт

елементів благоустрою

-11, Кількість зон

відпочинку на яких

планується   провести 

капітальний ремонт

елементів

благоустрою-11 од ,

Кількість водойм  на

яких потрібно 

провести капітальний

ремонт -16 од,

Кількість водойм  на

яких планується  

провести капітальний

ремонт - 16од.,

3.Ефективності: 

Середні витрати на 1

об'єкт - 3757,826 тис.

грн. 4.Якості : Питома

вага відремонтованих в



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

поточному році

елементів благоустрою

в загальній кількості 

об'єктів -  100%, питома

вага розчищених

водойм в поточному

році в загальній

кількості водойм-100%.

1.3.2. Капітальний ремонт

громадської вбиральні зони

вiдпочинку «Райдуга"

2019-2021 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 Проектні роботи

завершено та передано

замовнику на

погодження

Проведення робіт

заплановано на ІV

квартал поточного року

1.3.3. Капітальний ремонт

будівлі та благоустрій

території зони відпочинку

«Дитяча» 

2019-2021 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0  Підготовлено

документи для

проведення експертизи.

Проведення робіт

заплановано на ІV

квартал поточного року

1.4. Створення умов

безпечного відпочинку людей

на водних об'єктах  м. Києва 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019-2021 31 068,4 0,0 31 068,4 0,0 22 100,7 0,0 21 325,8 774,8

1.4.1. Забезпечення умов

безпечного відпочинку на

водних об'єктах  м. Києва

 2019-2021 30 068,4 30 068,4 21 100,7 20 325,9 774,8 1.Затрат:Обсяг видатків

усього- 21100,678

тис.грн., у тому числі:



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

силами САРВС КП «Плесо» Витрати із бюджету м.

Києва-20325,858тис.грн

власні кошти КП

"Плесо"-774,820

тис.грн.

2.Продукту:Кількість

рятувальників-110 од.,

3.Ефективності

Середня вартість на

утримання 1-го

рятувальника-191,821

тис. грн,  за рахунок

бюджетних коштів

-184,781 тис.грн.

4.Якості Динаміка

кількості врятованих у

порівнянні з

попереднім роком-

105,0 %

1.4.2. Придбання

спеціалізованої техніки та

обладнання для здійснення

заходів  рятування людей на

воді

 2019-2021 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1.Затрат:Обсяг видатків

- 999,99тис.грн.,

2.Продукту: кількість

одиниць

спеціалізованої техніки,

яку потрібно

придбати,од.  - 47 од,

Кількість одиниць

спеціалізованої техніки,

яку планується

придбати, од.-7

3.Ефективності: 

Середні  витрати на

придбання 1 од. техніки

 -142,856тис. грн.

4.Якості :питома вага

придбаної техніки в

поточному році до  до

загальної потреби, 



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

14,9%                       

1.5.  Заходи щодо очистки

поверхневого стоку   

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації) по

охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019-2021 63 115,6 0,0 63 015,6 100,0 30 374,4 0,0 30 374,4 0,0

1.5.1. Утримання та

експлуатація  очисних

споруд, насосних станцій,

закріплених за  КП «Плесо» 

2019-2021 2 515,6 2 515,6 4 948,2 4 948,2 1.Затрат:Обсяг видатків

-4948,160 тис.грн.,

2.Продукту:Кількість

очисних споруд та

насосних станцій які

потрібно

обслуговувати-6 од.,

кількість насосних

станцій , які планується

обслуговувати- 6 од.,

3.Ефективності Середні

витрати на 1 обєкт-

412,347 тис.грн., 4.

Якості Питома вага

очисних споруд та

насосних станцій, що

обслуговуються в

поточному році до

загальної потреби

-100,0%

1.5.2. Реконструкція

недобудованих очисних

споруд зливових вод, Ж/М

 2019-2021 100,0 100,0 0,0 0,0 Проводяться проектні

роботи



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

«Вигурівщина-Троєщина  (ІІ

черга)» 

1.5.3. Реконструкція очисних

споруд дощових  вод

житлового масиву Біличі по

вул. Обухівській, 13-а   у

Святошинському районі 

2019-2021 300,0 300,0 0,0 0,0 Проводяться проектні

роботи

1.5.4. Реконструкція очисних

споруд «Харківські» 

2019

2019-2021 100,0 100,0 891,7 891,7 1.Затрат:Витрати на

захід-891,66 тис.грн. ,

2.Продукту:Кількість

об’єктів,  на яких

планується провести

захід-1 од.,

3.Ефективності Середні

витрати на один об’єкт

-891,66  тис. грн., 4.

Якості Рівень

готовності об’єкту-57,1

%., рівень виконання

заходу -2,2%

1.5.5. Реконструкція 

зливостокової каналізації

системи озер Опечень в

Оболонському районі, в т.ч.

проектні роботи

2019-2021 15 000,0 15 000,0 13 452,8 13 452,8 1.Затрат:Витрати на

захід-13452,78 тис.грн.

, 2.Продукту:Кількість

об’єктів,  на яких

планується провести

захід-1 од.,

3.Ефективності Середні

витрати на 1 об’єкт

-13452,78  тис. грн., 4.

Якості Рівень

готовності об’єкту-39,5

%., рівень виконання

заходу-12,9%

1.5.6. Реконструкція 

гідротехнічних споруд з

відновленням екологічного та

санітарногігієнічного стану 

 2019-2021 30 000,0 30 000,0 11 081,8 11 081,8 1.Затрат:Витрати на

захід-11081,81 тис.грн.

, 2.Продукту:Кількість

об’єктів,  на яких



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

р. Либідь в м. Києві планується провести

захід-1 од.,

3.Ефективності Середні

витрати на один об’єкт

-11081,81  тис. грн., 4.

Якості Рівень

готовності об’єкту- 5,9

%, рівень виконання

заходу-4,7%

1.5.7. Реконструкція  очисних

споруд поверхневих вод біля

П.Ковша пром.зони Теличка 

2019-2021 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 Проведення робіт

заплановано на ІV

квартал поточного року

1.5.8. Придбання пересувної

лабораторії моніторингу

поверхневих вод

2019-2021 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 Відсутні бюджетні

призначення на

проведення заходу

1.5.9. Реконструкція очисних

споруд зливових  вод

житлового масиву Троєщина

по вул. Вершигори у

Дніпровському районі

2019-2021 0,0 0,0

1.5.10. Реконструкція

очисних споруд дощових вод

по вул. Вершигори

житлового масиву Райдужний

у Дніпровському районі 

2019-2021

1.5.11. Підготовка, розгляд та

-  «Водної стратегії міста

Києва на  2018-2025 роки» 

2019-2021 100,0 100,0 0,0 Ведуться підготовчі

роботи

2.Благоустрій об'єктів

зеленого господарства 

2019-2021 1 376 971,6 0,0 1 233 354,6 143 617,0 825 942,2 0,0 739 396,6 86 545,6

2.1.1. Утримання парків,

скверів, бульварів, вуличних

насаджень та інших

впорядкованих зелених

насаджень загального

користування 

Районні в місті

Києві державні

адміністрації,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

2019-2021 644 084,2 555 491,2 88 593,0 450 977,2 398 430,6 52 546,6 показник затрат: 

обсяг ресурсів всього,

тис.грн 450 977,210

обсяг бюджетних

видатків, тис.грн 398

430,640

обсяг власних коштів,



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

тис.грн. 52 546,570

показник продукту: 

площа території, що

потребують утримання,

га 7 723,560

площа території, що 

утримується, га 7

723,560

показник ефективності: 

середні витрати на

одиницю площі,

тис.грн. 58,390

середні витрати на

одиницю площі за

рахунок бюджетних

коштів, тис.грн. 51,586

середні витрати на

одиницю площі за

рахунок власних

коштів, тис.грн. 6,803

показник якості 

вірсоток площі яка

обслуговується, до

площі, яка потребує

обслуговування

% 100,000

 



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Святошинського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство по

утриманню

зелених

насаджень

Шевченківського

району міста

Києва



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

2.2.1. Оновлення лісів,

проведення

санітарнооздоровчих рубок

та їх захист від пожеж 

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство"

2019-2021 132 347,7 98 101,7 34 246,0 84 951,9 67 689,0 17 262,8 показник затрат:  

обсяг ресурсів, всього,

тис. грн 84951,9

обсяг бюджетних

видатків, тис.

грн 67689,0

обсяг власних коштів,

тис. грн 17262,8

показник продукту: 

площа території, що

потребує догляду,

га. 29387,7

площа території, що

доглядається, га 29387,7

показник ефективності: 

середні витрати на

утримання одиниці

площі, тис. грн 2,891

середні витрати на

утримання одиниці

площі за бюджетні

кошти, тис. грн 2,303

середні витрати на

утримання одиниці

площі за власні кошти,

тис. грн 0,587

показник якості: 

відсоток площі, яка

обслуговується, до

площі, яка потребує

обслуговування, % 100,0

 

2.3.1. Забезпечення

організації, координації та

контролю діяльності

підприємств зеленого

господарства міста 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2019-2021 27 443,5 15 443,5 12 000,0 23 957,1 12 426,3 11 530,8 Показник затрат: 

обсяг ресурсів, всього,

тис. грн. 23 957,09

обсяг бюджетних

видатків, тис.

грн. 12426,34



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

обсяг власних коштів,

тис. грн. 11530,75

кількість комунальних

підприємств, що

входять до складу КО,

од. 13

Показник продукту: 

кількість комунальних

підприємств, що

входять до складу КО

"Київзеленбуд" на яких

здійснюється

координація та

контроль, од. 13

Показник ефективності: 

середні витрати на

організацію,

координацію та

контроль підприємств,

всього, тис. грн. 1

842,85

середні витрати на

організацію,

координацію та

контроль підприємств,

за бюджетні кошти, тис.

грн. 955,87

середні витрати на

організацію,

координацію та

контроль підприємств,

за власні кошти, тис.

грн.  886,98

Показник якості: 

Питома вага

комунальних

підприємств, щодо яких

забезпечено



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

організацію,

координацію та

контроль діяльності,

% 100

 

2.3.2. Коригування і

моніторинг «Програми

розвитку зеленої зони м.

Києва до 2010 року та

концепції формування

зелених насаджень в

центральній частині міста» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 відсутні бюджетні

призначення

2.3.3. Розробка технічної

документації із землеустро ю

щодо інвентаризації

(відведення) земельних

ділянок об’єктів благоустрою

зеленого господарства 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство"

2019-2021 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 В І півріччі поточного

року запущено

процедуру закупівлі на

розробку технічної

документації із

землеустрою



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

2.4.1. Обстеження зелених

насаджень, санітарна обрізка

пошкоджених дерев,

видалення сухостійних та

аварійних дерев 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 21 424,8 14 077,8 7 347,0 15 240,9 10 228,2 5 012,7 Показник затрат: 

обсяг ресурсів на

видалення дерев,

всього, тис. грн. 2005,30

обсяг бюджетних

видатків на видалення

дерев, тис. грн. 1345,78

обсяг власних коштів

на видалення дерев,

тис. грн. 659,52

обсяг ресурсів на

обрізку дерев, всього,

тис. грн. 8461,33

обсяг бюджетних

видатків на обрізку

дерев, тис. грн. 5678,46

обсяг власних коштів

на обрізку дерев, тис.

грн. 2782,87

обсяг ресурсів на виїзд

АДС, тис. грн. 3087,53

обсяг бюджетних

видатків на виїзд АДС,

тис. грн. 2071,98

обсяг власних коштів

на виїзд АДС, тис.

грн. 1015,55

обсяг ресурсів на

обстеження дерев, тис.

грн. 1686,75

обсяг бюджетних

видатків на обстеження

дерев, тис. грн. 1132,02

обсяг власних коштів,

витрати на обстеження

дерев, тис. грн. 554,73

Показник продукту: 

кількість дерев, що



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

планується видалити,

всього, од 1028

кількість дерев, що

планується видалити за

бюджетні кошти, од 690

кількість дерев, що

планується видалити за

власні кошти, од 338

кількість дерев, що

планується обрізати,

всього, од 12591

кількість дерев, що

планується обрізати за

бюджетні кошти,

од 8450

кількість дерев, що

планується обрізати за

власні кошти, од 4141

кількість викликів

АДС, всього, од. 1356

кількість викликів АДС

за бюджетні кошти,

од. 910

кількість викликів АДС

за власні кошти, од. 446

кількість укладених

актів обстеження,

всього, од. 1790

кількість укладених

актів обстеження за

бюджетні кошти,

од. 1202

кількість укладених

актів обстеження за

власні кошти, од. 588

Показник ефективності: 

середні витрати на

видалення 1 дерева,



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

тис. грн 1,951

середні бюджетні

витрати на видалення 1

дерева, тис. грн 1,950

середні господарські

витрати на видалення 1

дерева, тис. грн 1,951

середні витрати на

обрізку 1 дерева, тис.

грн 0,672

середні бюджетні

витрати на обрізку 1

дерева, тис. грн 0,672

середні господарські

витрати на обрізку 1

дерева, тис. грн 0,672

середні витрати на 1

виїзд АДС, тис.

грн 2,277

середні бюджетні

витрати на 1 виїзд АДС,

тис. грн 2,277

середні господарські

витрати на 1 виїзд АДС,

тис. грн 2,277

середні витрати на

складання 1 акта, тис.

грн 0,943

середні бюджетні

витрати складання 1

акта, тис. грн 0,942

середні господарські

витрати складання 1

акта, тис. грн 0,943

Показник якості: 

питома вага видалених

дерев у загальній

кількості тих, що



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

підлягають

видаленню,% 61%

 

2.5.1.

Вирощування/дорощування

саджанців дерев та

чагарників з наступною

безоплатно ю їх передачею

КП УЗН  м. Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 6 088,8 4 657,8 1 431,0 3 074,3 2 881,6 192,8 Показник затрат: 

загальні витрати на

вирощування саджанців

дерев, тис.грн 2604,02

бюджетні витрати на

вирощування саджанців

дерев, тис.грн 2454,24

господарські витрати на

вирощування саджанців

дерев, тис.грн 149,78

загальні витрати на

вирощування саджанців

кущів, тис.грн 470,31

бюджетні витрати на

вирощування саджанців

кущів, тис.грн 427,34

господарські витрати на

вирощування саджанців

кущів, тис.грн 42,97

кількість саджанців

дерев, що необхідна

для озеленення міста,

од. 2483

кількість саджанців

дерев, що необхідна

для госпрозрахункової

реалізації, од. 2483

кількість саджанців

кущів, що необхідна

для озеленення міста,

од. 10000

кількість саджанців

кущів, що необхідна

для госпрозрахункової

реалізації, од. 10000



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Показник продукту: 

загальна кількість

саджанців дерев, що

планується виростити,

од. 1606

кількість саджанців

дерев, що планується

виростити за рахунок

бюджетних

надходжень, од. 1287

кількість саджанців

дерев, що планується

виростити за рахунок

господарських

надходжень, од. 319

загальна кількість

саджанців кущів, що

планується виростити,

од. 4582

кількість саджанців

кущів, що планується

виростити за рахунок

бюджетних

надходжень, од. 3712

кількість саджанців

кущів, що планується

виростити за рахунок

господарських

надходжень, од. 870

Показник ефективності: 

середні витрати на

вирощування 1

саджанця дерева, тис.

грн 1,188

середні бюджетні

витрати на

вирощування 1

саджанця дерева, тис.



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

грн 1,907

середні господарські

витрати на

вирощування 1

саджанця дерева, тис.

грн 0,470

середні витрати на

вирощування 1

саджанця куща, тис.

грн 0,082

середні бюджетні

витрати на

вирощування 1

саджанця куща, тис.

грн 0,115

середні господарські

витрати на

вирощування 1

саджанця куща, тис.

грн 0,049

Показник якості: 

питома вага вирощених

дерев до загальної

кількості дерев, що

необхідні для

озеленення міста,% 65%

питома вага вирощених

дерев до загальної

кількості кущів, що

необхідні для

озеленення міста,% 46%

 

2.6.1. Придбання спеціальної

техніки та обладнання для

благоустрою міста 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2020-2021 0,0 0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.7.1. Будівництво

пожежного депо і двох

лісових кордонів

Дарницького лісопар- кового

господарства 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021 0,0

2.7.2. Будівництво

виробничої дільниці по

переробці відходів деревини

на території Міської станції

захисту зелених насаджень 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.7.3. Будівництво

тепличного комбінату в с.

Малютянка для вирощування

саджанців дерев, кущів і

квітів 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.7.4 Будівництво виробничої

дільниці по переробці листя

та інших рослинних відходів

«Лівобережна» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

2020  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.7.5 Створення цілісної

системи відеоспостереження

за лісовими масивами для

раннього виявлення лісових

пожеж 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.7.6 Влаштування

поливозрошувальної системи

МДР «Теремки» в

с.Малютянка 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.7.7. Реконструкція складу

хімікатів з прибудовою

гаража для спецмашин

Міської станції захисту

зелених насаджень КО

«Київзеленбуд» на 

вул.Берко- вецькій, 6

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.8.1. Реконструкція насосної

станції в Наводницькому

парку, пункту заправки і

водопроводу технічної води в

Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

2020-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

"Київзеленбуд"

2.8.2. Будівництво насосної

станції та водопроводу

технічної води на технічній

водоймі по вул. Закревського

в Десняському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.8.3. Будівництво насосної

станції та водопроводу

технічної води в парку на

Дніпровсь- кій набережній в

Дніпровському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.8.4. Будівництво насосної

станції  на затоці Собаче

гирло, пункту заправки та

водопроводу технічної води в

Оболонсько му районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.8.5. Будівництво насосної

станції і пункту заправки

технічою водою з озера в

парку ім.  М. Рильсь- кого 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

2.8.6. Влаштування

поливозрошувальн ої мережі

в парку на Русанівській

набережній 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019 8 300,0 8 300,0 7,8 7,8 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 7,83

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 7,83

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 17,6%

рівень виконання

заходу,% 0,1%

 

2.8.7. Влаштуван- ня

поливозрошувальної мережі

скверу на вул. Шумського,

скверу на вул.Березняківській

та спортивнооздоровчого

парку на вул. Шумського із

забором технічної води у

Дніпровському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2023

2.8.8. Будівництво насосної

станції на озері Вирлиця та

водопроводу технічної води

для поливу зелених

насаджень Харківської площі

та проспекту Бажана в

Дарницькому районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019 8 400,0 8 400,0 0,0 0,0

2.9.1. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Голосіївського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2020-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.9.2. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Дарницького району

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.9.3. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Деснянського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2022

2.9.4. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Дніпровського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2022

2.9.5. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Оболонського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

2020-2022  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.9.6. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Подільського району

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2022

2.9.7. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Святошинського

району 

2020

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2022

2.10.1. Реконструкція парку

відпочинку в урочищі

Наталка в Оболонському

районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2022 72 364,3 72 364,3 28 813,7 28 813,7 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 28813,66

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 28813,66

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 43%

рівень виконання

заходу,% 40%

 



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

2.10.2. Реконструкція

Маріїнського парку у

Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.3. Реконструкція та

благоустрій парку «Міський

сад» у Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.4. Будівництво парку

вздовж просп. Генерала

Ватутіна між просп.

Володимира Маяковського та

вул. Оноре де Бальзака у

Деснянському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 100,0 100,0 22,5 22,5 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 22,50

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 22,50

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 1%

рівень виконання

заходу,% 23%

2.10.5. Реконструкція та

благоустрій Печерського

ландшафтно го парку у

Київське

комунальне

об'єднання

2020-2021 0,0 0,0  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Печерському районі зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.6. Благоустрій

Сирецького парку в

Шевченківському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.7. Благоустрій парку

«Відрадний» у

Солом?янському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.8. Благоустрій

Куренівського парку в

Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.9. Реконструкція парку

«Совки» у Святошинському

районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2020-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.10. Реконструкція та

благоустрій парку

«Аскольдова могила» у

Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.11. Реконструкція парку

вздовж вул. Попудренка в

Дніпровському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.12. Благоустрій та

озеленення Голосіївсь- кого

парку культури та відпочинку

імені М. Рильського в

Голосіївському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.13. Реконструкція та

благоустрій територій

прилеглих до парку пам?ятки

садовопаркового мистецтва

загальнодержавного значення

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

2020  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

«Феофанія» експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.14. Реконструкція та

благоустрій парку

«Перемога» у Дніпровському

районі м. Києва, друга черга

будівництва 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.15. Реконструкція та

благоустрій бульвару 

Т.ГШевченка 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.16. Благоустрій парку на

Дніпровській набережній у

районі затоки Берковщина у

Дарниць- к-му районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2023

2.10.17. Благоустрій парку

відпочинку між вул.

Урлівською, вул. Дніпровою,

вул. Івана Бойка, вул.

Здолбунівсь кою, навколо

озера Жандарка у

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2020-2023  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Дарницьком у районі зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.18. Облаштування

фітнеспарку «Озеро

Лебедине» у Дарницькому

районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2023

2.10.19. Облаштування

скверу біля озера Вулик у

Дарницькому районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.10.20. Реконструкція парку

ім. Потапова у

Святошинському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.21. Реконструкція парку

«Вічна Слава» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

2020-2023  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.22. Реконструкція

всеукраїнського парку борців

за свободу і незалежність

України 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2024

2.10.23. Реконструкція та

благоустрій парку вздовж

вул. А. Малишка у

Дніпровському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.24. Благоустрій та

озеленення парку культури та

відпочинку в Оболонському

районі м. Києва (навколо озер

Йорданське та Кирилівське)

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.25. Реконструкція парку

Партизанської Слави 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

2020-2021  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

"Київзеленбуд"

2.10.26. Реконструкція і

благоустрій парку «Юність»

на розі вулиць Пилипа

Козицького та Уманської у

Солом?янському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.10.27. Реконструкція парку

«Сирецький гай» (в межах

вулиці Стеценка та ж/м

Нивки) 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.28. Реконструкція

паркової зони по проспекту

Маяковського і площі Анкари

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.10.29. Реконструкція парку

відпочинку "Оболонь" в

урочищі Наталка на

Оболонській набережній 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2023 100,0 100,0 8 890,2 8 890,2 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 8890,21

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

об'єкт, тис. грн 8890,21

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 64%

рівень виконання

заходу,% 

 

2.10.30. Реконструкція та

благоустрій Каштанового

бульвару 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.10.31. Реконструкція та

благоустрій парку

«Інтернаціональний» у

Святошинському районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2024

2.10.32. Реконструкція та

благоустрій парку «Березовий

Гай» у Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.10.33. Створення лісового

заказника місцевого значення

«Межигірсь

Київське

комунальне

об'єднання

2020-2023  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

ко-ПущаВодицький» зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.34. Благоустрій парку

«Синьоозерний» у

Подільському районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2023

2.10.35. Реконструкція парку

на Замковій Горі у

Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2022

2.10.36. Реконструкція та

благоустрій вул. Верхній Вал

та Нижній Вал 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.37. Реконструкція та

благоустрій скверу на горі

Уздихальниця у

Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2020-2022  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.38. Благоустрій території

лісового масиву та

Пущаводицького лісництва,

що прилягає до житлового

масиву Виноградар

(створення буферного парку) 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2021

2.10.39. Благоустрій території

Голосіївсь- кого лісництва,

кв. 3,5,6,7 лісопаркового

господарства «КончаЗаспа» і

створення буферного парку

Голосіївська балка 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020-2023

2.10.40. Будівництво фонтану

в парку «Молодіжний» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2020

2.10.41. Реконструкція парку

Молодіжний на розі просп.

Володимира Маяковського

вул.Марини Цвєтаєвої у

Деснянському районі  м.

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

2020-2022  



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Києва експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2.10.42. Капітальний ремонт

парків, скверів, інших

об'єктів зеленого

господарства м. Києва 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 325 068,3 325 068,3 178 330,0 178 330,0 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 178330

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 31

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 5752,58

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 26%

рівень виконання

заходу,% 55%

2.10.43. Реконструкція та

благоустрій ландшафтного

парку у Солом'янському

районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2022 27 656,9 27 656,9 120,0 120,0 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 120,000

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 120,00

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 11%

рівень виконання

заходу,% 0,434

2.10.44. Реконструкція та

благоустрій парку «ДШК» у

Департамент

містобудування та

2019-2023 145,0 145,0 0,0 0,0 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

Деснянському районі архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

грн 0,000

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 0,00

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 5%

рівень виконання

заходу,% 0%

 

2.10.45. Рекострукція та

благоустрій парку «Юність» у

Святошинському районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 48 875,5 48 875,5 14 311,2 14 311,2 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 14311,21

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 14311,21

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 27%

рівень виконання

заходу,% 29%

2.10.46.  Благоустрій

територій Венеціанського,

Долобецького островів у

Дніпровсь

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

2019-2023 1 100,0 1 100,0 210,0 210,0 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 210,000

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 210,00

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 0%

рівень виконання

заходу,% 19%

 

2.10.47. Благоустрій  

територій Труханового

острова у Дніпровському

районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 101,5 101,5 13,2 13,2 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 13,200

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 13,20

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 4%

рівень виконання

заходу,% 13%

2.10.48. Реконструкція та

благоустрій Наводницького

парку у Печерському районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 2 521,5 2 521,5 1 624,0 1 624,0 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 1 624,000

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 1624,00

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 5%

рівень виконання



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

заходу,% 64%

 

2.10.49. Реконструкція та

благоустрій парку

«Орлятко»у Солом'янському

районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 145,0 145,0 96,1 96,1 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 96,100

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 96,10

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 1%

рівень виконання

заходу,% 66%

2.10.50. Рекострукція та

благоустрій парку з

бюветним 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 2 119,0 2 119,0 0,0 0,0 Проведені

інженерно-вишукуваль

ні роботи, оголошено

тендер на виконання

будівельно-монтажних

робіт

2.10.51.  Реконструкція та

благоустрій парку «Нивки» у

Шевченківському районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

2019-2023 1 560,6 1 560,6 758,4 758,4 Показник затрат: 

витрати на захід, тис.

грн 458,43354

Показник продукту: 

Кількість об'єктів, на

яких планується



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

провести захід, од. 1

Показник ефективності: 

середні витрати на 1

об'єкт, тис. грн 458,43

Показник якості: 

рівень готовності

об'єкта,% 5%

рівень виконання

заходу,% 29%

 

2.10.52. Реконструкція та

благоустрій парку ім.Пушкіна

у Шевченківському районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 165,0 165,0 0,0 0,0 Триває корегування

проєктно-кошторисної

документації через

отримані зауваження

експертизи. Внесена

пропозиція щодо зняття

запланованого в

поточному році

фінансування через

затримку випуску ПДК

2.10.53. Реконструкція та

благоустрій парку «Кіото» у

Деснянському районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 11 610,0 11 610,0 0,0 0,0 Тривали будівельні

роботи. Проведена

аудиторська перевірка.

Нині триває

опрацювання

отриманих зауваженнь



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

2.10.54. Благоустрій  та

берегоукріплення набережної

Лівобережжя у

Дніпровському районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 Проходить процедуру

реєстрації в ДКСУ в

місті Києві договір на

розробку проєкту

2.10.55. Реконструкція парку

«Муромець» у Деснянському

районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2019-2023 100,0 100,0 0,0 0,0 Відбувається процедура

визначення КП

"Київміськрозвиток" як

виконувача функцій

Служби замовника

2.10.56.  Будівництво парку

культури і відпочинку «Парк 

«Почайна» в Оболонському

районі 

Департамент

містобудування та

архітектури

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації),

Комунальне

2019-2023 100,0 100,0 0,0 0,0 Підготовка до

проведення процедури

публічних закупівель

щодо визначення

проектної організації



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

підприємство

"Київський центр

розвитку міського

середовища"

2.11.1. Придбання

посадкового матеріалу 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2023 20 000,0 20 000,0 14 543,6 14 543,6 показник затрат: 

витрати на придбання

саджанців дерев,

тис.грн. 6268,99

витрати на придбання

саджанців кущів,

тис.грн. 8274,63

кількість саджанців

дерев, що необхідна

для озеленення ,

од 6826,00

кількість саджанців

кущів, що необхідна

для озеленення ,

од 26833,00

показник продукту: 

кількість саджанців

дерев, що планується

придбати , од 1280,00

кількість саджанців

кущів, що планується

придбати , од 13981,00

показник ефективності: 

середні витрати на

придбання 1 саджанця

дерева, тис.грн. 4,898

 3. Просвітницька діяльність 2019-2021 1 935,5 0,0 1 935,5 0,0 1 296,4 0,0 1 296,4 0,0

3.1.1. Проведення еколого –

просвітницьких,

інформаційних заходів,

фінансування постйно діючої

виставки риб   

Комунальне

підприємство

"Київський

міський Будинок

природи"

2019-2021 1 935,5 1 935,5 1 296,4 1 296,4 обсяг видатків, тис. грн

 1 296,37

показник продукту:  

кількість виставок, од

 38,000



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

кількість організованих

екскурсій, од.  30,000

кількість відвідувачів,

осіб  9500

показник ефективності: 

середня вартість

проведення заходу, тис.

грн  19,06

середня кількість

відвідувачів на 1 захід,

осіб  139,71

показник якості: 

динаміка кількості

відвідувачів, %  79,17

 

4.Формування екологічної

політики 

2019-2021 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорта міста Києва 

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

0,3 0,3 0,0 Підготовка та

затвердження 

екологічного паспорту

міста Києва

здійснюється власними

силами працівниками

Управління екології та

природних ресурсів

виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської

державної

адміністрації)

4.1.2. Спрощення порядку

визначення територій зелених

зон, закріплення меж міських

лісів, лісопарків, буферних

парків гідропарків і парків, а

також недопущення їх

забудови 

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу Київської

міської ради

(Київської міської

 0,2 0,2 0,0 Заплановано на 4

квартал 2019 року



Захід
Відповідальний

виконавець

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. грн.

у тому числі:

Усього Держав-

ний

бюджет

Бюджет

м.Києва

Кошти

небюд-

жетних

джерел

Стан виконання заходів

(результативні

показники виконання

програми) 

державної

адміністрації)

4. Збереження

природно-заповідного фонду 

2019-2021

4.1.1. Розробка проектів

землеустрою щодо

відведення у постійне 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень міста

"Київзеленбуд"

2019-2021 1 000,0 1 000,0 0,0 проект рішення "Про

затвердження переліку

природоохоронних

заходів у місті Києві,

що фінансуватимуться

з Київського міського

фонду охорони

навколишнього

природного

середовища у 2019

році" не прийнятий

Київською міською

радою

Всього 1 759 454,0 0,0 1 612 776,0 146 678,0 1 083 677,2 0,0 990 189,6 93 487,6

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн. 

Усього Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Бюджетні асигнування з урахуванням змін 

Усього Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Проведені видатки 

Усього Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Відхилення

1 902 899,0 673 113,5 1 229 785,5 990 189,6 474 359,5 515 830,0 912 709,5 198 754,0 713 955,5


