
бюджет 

м.Києва

2019-2021 3 721,2 3 721,2

2019-2020 0,0 0,0

2019-2020 6,7 6,7

2020-2021 0,0 0,0

2019-2021 3 089,8 3 089,8

2020-2021 49,0 49,0

2020 0,0 0,0

6 866,7 6 866,7

2020-2021 0,0 0,0

2020-2021 0,0 0,0

0,0 0,0

2020-2021 0,0 0,0

0,0 0,0

2020 0,0 0,0

0,0 0,0

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)
Фактичні обсяги фінансування, 

за звітний період (тис. грн)

інші 

джерела

держав- 

ний 

бюджет

Інформація про виконання програми

за 2020, 9 місяців

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

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

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

Найменування 

заходу

Виконавці 

заходу

Термін

вико-

нання

(план/

факт)

інші 

джерела

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

Інформація 

про виконання 

заходу

Причини невиконання
Усього

у тому числі: за джерелами:

Усього

у тому числі: за джерелами:

держав- 

ний 

бюджет

бюджет 

м.Києва

Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

ІІI квартал 2020 року

2.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у 

Солом’янському, Шевченківському та 

Голосіївському районах та приведення його до 

належного технічного стану

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

7 240,2 0,0 7 240,2 0,0 0,0 0,0

4.Розчистка та благоустрій території озер Пущі-

Водиці в Оболонському  районі, в т.ч. проектні 

роботи

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

610,0 0,0 610,0 0,0

5.Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у 

Дарницькому районі м.Києва,  у т.ч. проектні роботи

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

370,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Виконані роботи з нанесення червоних ліній. Проводяться 

подальші  підготовчі роботи.

0,0 0,0 Не виконано Проводяться експертиза  кошторисної документації.

0,0 0,0 Не виконано Проводиться процедура закупівель 8.Паспортизація малих річок і водойм Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

Триває процес укладення договорів з підрядною організаціями. 

По 9 об'єктам виконуються роботи з озеленення, а на 3 об'єктах 

благоустрою роботи виконані та заактовані.

1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-

зрошувальних систем

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
13 057,9 0,0 13 057,9 0,0

Роботи виконуються згідно з графіком

1. Розробка Проекту організації території 

регіонального ландшафтного парку «Партизанської 

слави», охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та об’єктів

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького 

району міста Києва
500,0 0,0 500,0 0,0

2. Будівництво системи поливу в парку Позняки в 

Дарницькому районі міста Києва, в тому числі 

проектні роботиі

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького 

району міста Києва
3 000,0

0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково
0,0 3 000,0 0,0

0,0 0,0

Завдання:  2.Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеждення їх поховання на полігонах

0,0 0,0 Не виконано Роботи заплановані на 4 картал 2020 року

26 778,1 0,0 26 778,1

1 .Будівництво комплексу з переробки та утилізації 

рослинних відходів (в тому числі проектні роботи)

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

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"
2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Проводиться процедура закупівлі через систему Prozorro щодо 

закупівлі небезпечних контейнерів (на стадії вивчення поданих 

тендерних пропозицій). бюджетних асигнувань  передбачено на 

4 квартал 2020 р.

0,0 0,0 Не виконано Триває процес закупівель, для визначення підрядної організації 

для виконання робіт Будівництво комплексу з переробки та 

утилізації рослинних відходів

0,0 0,0

Завдання:  3.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано Розроблено попередні макети брошур (книжки екологічного 

спрямування 6 шт.) в проекті "Екологічний атлас маленького 

киянина", "Екологічна гра", "Календар на 2021 рік" 

1 .Проведення науково-технічних 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" 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0

Завдання:  4.Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

0,0 500,0 0,0

1 . Проведення робіт з інвентаризації джерел 

забруднення навколишнього природного середовищ

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
500,0 0,0 500,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано Заплановано виконання на 4 квартал 2020р

500,0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:



2019-2021 74 658,5 68 747,3

2019-2021 1 991,0 1 991,0

2019-2021 0,0 0,0

2019-2020 7 352,3 7 352,3

2019-2020 15 931,6 15 931,6

2019-2023 0,0 0,0

2019- 2025 0,0 0,0

2019- 2020 23 921,3 23 921,3

2019-2021 2 887,6 2 887,6

2019-2022 0,0 0,0

2019-2022 0,0 0,0

2019-2025 14 089,3 14 089,3

2019-2021 52 528,0 52 528,0

2019-2021 25 528,4 25 528,4

2019-2021 99,6 99,6

2019-2021 5 120,9 5 120,9

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

0,0 5 911,2 Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

ІІI квартал 2020 року

1.Утримання території міських пляжів, зон 

відпочинку біля води та водних об'єктів  у м. Києві

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

100 611,6 0,0 97 482,1 3 129,5

0,0 0,0 Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

ІІI квартал 2020 року

3. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та 

зон відпочинку, планування пляжної території  

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

2 390,0 0,0 2 390,0 0,0

5.Проведення  санітарно-бактеріологічних 

досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес 

методом (Colilert 18) П

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

213,0 0,0 0,0 213,0

6.  Будівництво системи аерації та благоустрій озера 

Райдуга у Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

7 818,8 0,0 7 818,8 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

9 міс. 2020 року 26.03.2020 відбувся аукціон на  будівельні 

роботи. Укладено договір з переможцем. Роботи  виконуються 

згідно графіку.

0,0 0,0 Не виконано Проводяться процедури закупівель

7.Реконструкція  Північно-Дарницького меліоканалу Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

17 602,6 0,0 17 602,6 0,0

8.Будівництво системи аерації  та  благоустрій озера  

Лебедине  у Дарницькому районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

809,0 0,0 809,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв'язку зі зміною проектних рішень виникла необхідність у 

коригуванні ПКД . Укладено договір на коригування проектно-

кошторисної документації. Розпочато роботи.Освоєння коштів 

буде відображено після підписання актів виеконаних робіт.

0,0 0,0 Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

9 місяців 2020 року. Проведено відкриті торги по визначенню 

будівельної організації. Укладено договір. Роботи виконуються 

згідно з графіком.

0,0 0,0 Не виконано Продовження  проектних робіт згідно графіку, відповідно до 

договору. Розпочата процедура   ОВД.Освоєння коштів буде 

відображено після підписання актів виконаних робіт.

10.Реконструкція  захисних  споруд «Жуків острів» 

розчистка русла, благоустрій прибережної території 

та відновлення екологічного стану річки Коник в 

Голосіївському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

500,0 0,0 500,0 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

Скориговано проектну документацію, отримано експертний звіт 

. Проведено закупівлю на додаткові будівельні роботи. 

Укладено договір з переможцем. Роботи виконуються згідно 

графіку. 

11.Будівництво  берегоукріплюючих споруд  та зони 

відпочинку вздовж Русанівської протоки у 

Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

34 015,0 0,0 34 015,0 0,0

14.Утримання та обслуговування громадських 

вбиралень

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

6 700,0 0,0 6 700,0 0,0

15.Будівництво інженерних мереж до громадських 

вбиралень зони відпочинку     « Центральна» із 

врахуванням подальшого розвитку острова  Труханів 

у Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Продовжувались проектні роботи згідно графіків,відповідно до 

договору. Освоєння коштів буде відображено після підписання 

актів виконаних робіт.

0,0 0,0 Виконано 

частково

 Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

9 місяців 2020 року

0,0 0,0 Не виконано Процедура закупівлі на коригування проектно-кошторисної 

документації не відбулася вдруге, відхилено учасників 

спрощеної закупівлі, оскільки пропозиції учасників не 

відповідали умовам, визначеним в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі. Існує необхідність коригування проектної 

документації. Не визначена проектна організація.

16. Реконструкція трансформаторної підстанції із 

збільшенням потужності на острові Долобецький 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

13 759,0 0,0 13 759,0 0,0

17.Реконструкція зони відпочинку «Центральна»в 

частині створення рекреаційного маршруту з 

благоустроєм прилеглої території на Трухановому 

острові в Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції "Київбудреконструкція",

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

28 444,7 0,0 28 444,7 0,0

18.Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зонах  відпочинку біля води в м. Києві та розчистка 

водойм

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

106 788,7 0,0 106 788,7 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

По 7об. Виконувались будівельні роботи згідно графіків 

відповідно до договорів. Проведено експертизу з отриманням 

експертного звіту по 5 об. По 3 об. виконувались роботи з 

обстеження зелених насаджень. По іншим обєктам проводилась 

підготовка документів для проведення експертизи, оголошення 

процедури закупівлі по визначенню виконавців робіт. 

0,0 0,0 Виконано 

частково

Проектна документація затверджена. РОБОТИ 

ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ

19. Забезпечення умов безпечного відпочинку на 

водних об,єктах м. Києва силами САРВС КП 

«Плесо». 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

36 120,0 0,0 36 120,0 0,0

20.Придбання спеціалізованої техніки та обладнання 

для здійснення заходів  рятування людей на воді

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

1 610,6 0,0 1 610,6 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Низьке виконання повязане з тим, що відбулись зміни в 

тендерному законодавстві. Процедури закупівель запущені 

повторно. Освоєння коштів буде відображене після оплати 

придбаного обладнання.

0,0 0,0 Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

9 місяців  2020 року

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених юджетних призначень 

на 2020 рік 

21. Утримання та експлуатація  очисних споруд, 

насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

3 886,9 0,0 3 886,9 0,0



2019-2023 34 626,7 34 626,7

2019-2022 19 022,8 19 022,8

2019-2022 300,2 300,2

2020-2023 0,0 0,0

2019-2021 461 279,1 426 521,6

2019-2021 92 804,9 74 426,3

2019-2021 24 905,9 12 963,3

2020 0,0 0,0

2019-2021 2 432,8 2 432,8

2019-2021 18 576,2 13 994,2

2020-2021 386,6 386,6

2019-2021 5 012,3 4 490,1

2020-2021 8 385,3 8 385,3

23.Реконструкція очисних споруд «Харківські» по 

вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м.Києва 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

36 899,9 0,0 36 899,9 0,0

24.Реконструкція  зливостокової каналізації системи 

озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні 

роботи

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

20 584,4 0,0 20 584,4 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Продовження будівельних робіт на ділянках озер Пташине, 

Богатирське, Кирилівське (коригування), які входять до складу 

об'єкту Опечень, згідно графіків. Закінчено проектні роботи   на 

ділянці  відкритого русла р. Почайна з отримнням експертного 

звіту.

0,0 0,0 Виконано 

частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 

9 місяців  2020 року. Будівельні роботи продовжуються згідно з 

графіком. Виконується коригування проектно-кошторисної 

документації. 

0,0 0,0 Виконано 

частково

Отримано експертний звіт по стадії ТЕО. Проект 

Розпорядження КМДА про схвалення ПКД стадії ТЕО  від 

30.03.2020 №646-ПР проходить етапи погодження в 

структурних підрозділах КМДА. Отримано експертні звіти на 

робочі проекти ділянок 1 та 2.  

25.Реконструкція  гідротехнічних споруд з 

відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного 

стану р. Либідь в м. Києві

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано Відповідно до рішення КМР від 10.09.2020 №453/9532 "Про 

внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік" бюджетні призначення на 

2020 рік не передбачені.

28.Регулювання рівня води водойми озера Глинка з 

виконанням берігоукріплення та благоустрою 

Південної її частини

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції "Київбудреконструкція"
7 403,6 0,0 7 403,6 0,0

0,0 34 757,5 Виконано 

частково

Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 3 

квартал 

30.Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних 

насаджень та інших впорядкованих зелених 

насаджень загального користування

Районні в місті Києві державні адміністрації,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського 

району міста Києва,Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське 

комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд" , Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне 

підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста 

Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Оболонського 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 Святошинського району міста Києва

811 678,0 0,0 718 655,0 93 023,0

0,0 18 378,6 Виконано 

частково

Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 3 

квартал 

31.Оновлення лісів, проведення санітарно-

оздоровчих рубок та їх захист від пожеж

 

   

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство",

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа",

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

142 764,0 0,0 106 805,0 35 959,0

32. Забезпечення організації, координації та 

контролю діяльності підприємсв зеленого 

господарства міста

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
31 145,4 0,0 18 545,4 12 600,0 0,0 11 942,6 Виконано 

частково

Виконання заходу здійснюється в межах доведених планів 

асигнувань на 9 місяців 2020 року

33. Розробка концепції розвитку зеленої зони  міста 

Києва на 2020-2030 роки

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

34. Розробка технічної документації із землеустрою 

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"

13 300,7 0,0 13 300,7 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

КО "Київзеленбуд" укладено ряд договорів для розробки 

проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду. 

Розроблено 13 проєктів землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок. ЛПГ процедура закупівлі в стадії завершення, послуги 

не виконувались

0,0 0,0 Не виконано Укладено договір на виконання робіт з коригуваня та 

моніторингу Програми. Виконання заплановано на 4 квартал 

2020р

35.Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка 

пошкоджених дерев, видалення сухостійних та 

аварійних дерев

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
27 481,5 0,0 19 767,5 7 714,0

36.Забезпечення проведення заходів по боротьбі з 

шкідниками та паразитами в парках та скверах 

районів міста, пляжах та зонах відпочинку

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд",

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міськоїдержавної адміністрації) по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

КП "Плесо" виконання ІІ етапу дератизаційних заходів на 

землях водного фонду м. Києва в межах затверджених 

асигнувань. КО "Київзеленбуд"  укладається договір з 

підрядною організацією ТОВ "Бішофіт МД", виконання робіт 

буде відображено в наступних періодах

0,0 4 582,0 Виконано 

частково

Здійснено видалення дерев їх обрізка, обстеження та здійснено 

виїздів АДС відповідно затвердженому плану на рік. Роботи 

виконуються

37.Вирощування/дорощування саджанців дерев та 

чагарників з наступною безоплатною їх передачею 

КП УЗН м. Києва 

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
7 805,1 0,0 6 302,1 1 503,0

38.Придбання спеціальної техніки та обладнання для 

благоустрою міста

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"

65 800,0 0,0 65 800,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

КО "Київзеленбуд" укладено договори з підрядними 

організаціями та проводяться торги щодо придбання 

спеціальної техніки та обладнання

0,0 522,2 Виконано 

частково

Організаційне забезпечення процесу  вирощування 

(дорощування) саджанців дерев та чагарників. Роботи 

виконуються



2020-2021 0,0 0,0

2019-2022 9 035,4 9 035,4

2020-2022 4 794,0 4 794,0

2019-2021 5 965,6 5 965,6

2019-2022 15 827,0 15 827,0

2019-2022 4 959,4 4 959,4

2019-2022 195 666,6 195 666,6

2019-2022 2 797,4 2 797,4

2019-2022 1 033,1 1 033,1

2019-2023 0,0 0,0

2019-2023 0,0 0,0

2019-2 0,0 0,0

39.Пожежне депо і два лісових кордони Дарницького 

лісопаркового господарства

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Підрядною організацією ДП "Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій, визначеною через систему 

публічних закупівель "prozorro" на підставі  договору від 

15.06.2020 № 196/6 виконано роботи з оцінки технічного стану. 

40. Влаштування поливо-зрошувальної мережі в 

парку на Русанівській набережній

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
10 640,0 0,0 10 640,0 0,0

41. 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"
14 581,2 0,0 14 581,2 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Розпочато роботи по влаштуванню насосної станції. Виконано 

влаштування  поливо-зрошувальної мережі від м. Харківська до 

м. Вирлиця.

0,0 0,0 Виконано 

частково

Тривають роботи з влаштування поливозрошувальної системи 

та насосної  станції. Роботи завершено. Наразі тривають 

пусконалагоджувальні роботи.

42.Реконструкція парку відпочинку в урочищі 

«Наталка» в Оболонському районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
16 500,0 0,0 16 500,0 0,0

43.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"
30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Розпочато роботи з влаштування пішохідної доріжки, 

велодоріжки та підготовчі роботи з улаштування поливо-

зрошувальної  мережі. Наразі погоджується проєкт 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

0,0 0,0 Виконано 

частково

Завершено виконання робіт другої черги. Виконано роботи з 

розчищення водойми. Влаштовано оглядовий майданчик на 

першій водоймі. Розпочато роботи з влаштування пішохідної 

доріжки, велодоріжки та підготовчі роботи з улаштування 

поливо-зрошувальної системи.

0,0 0,0 Виконано 

частково

Розпочато процедуру проходження експертизи по 11 пусковому 

комплексу. Через систему державних закупівель "prozorro" 

визначено ТОВ "Глобал-Про" та укладено договір від 

22.07.2020 №255/7 на виконання робіт з розробки робочого 

проєкту 11 пускового комплесу.

46.Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в 

урочищі »Наталка» по Оболонській набережній

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
5 750,0 0,0 5 750,0 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

Станом на кінець звітного періоду, заходи з капітального 

ремонту виконуються на 71 об’єктах благоустрою, до яких 

входять такі парки та сквери, як: Перемога, Сирецький, Пуща 

Водиця, Відрадний, Совки, Веселка, парк на просп. Генерала 

Ватутіна, Куренівський парк, Аврора, парк культури та 

відпочинку імені М. Рильського, скверу по вул. Пісаржевського, 

скверу на вул. Академіка Курчатова, 3Б та ін. На даному етапі 

було укладено 96 договорів на суму 331 815,15тис. грн., що 

становить 83,04% від доведеної суми фінансування. Виконання 

робіт становить 49% від доведеної суми фінансування. На решті 

об'єктів оголошено процедури закупівель з капітального 

ремонту парків та скверів, та триває процес укладання договорів 

на виконання будівельних робіт.

47.Капітальний ремонт парків, скверів, інших 

об'єктів зеленого господарства м. Києва

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
388 338,2 0,0 388 338,2 0,0

48. Реконструкція та благоустрій ландшафтного 

парку у Солом'янському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0

49.Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у 

Святошинському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 11 039,2 0,0 11 039,2 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЯКІ БУЛО РОЗПОЧАТО. ПІСЛЯ 

ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ БУДЕ 

ЗДІЙСНЕНО ФІНАНСУВАННЯ. ВИКОНАНО БУДІВЕЛЬНІ 

РОБОТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖЕНІ АКТОМ ВИКОНАНИХ РОБІТ. 

Роботи тривають

0,0 0,0 Виконано 

частково

ПОЧАТОК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗГІДНО 

ДОГОВОРУ.ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ 

РОБІТ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ФІНАНСУВАННЯ. ВИКОНАНІ 

РОБОТИ З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ.Будівельні роботи тривають

0,0 0,0 Не виконано відповідно до листа Департаменту фінансів  від 15.04.2020 № 

054-2-3-10/1122 фінансування об’єкту буде здійснюватися у 

грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень. 

50.Благоустрій території Долобецького острову у 

Дніпровському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано Договір від 17.08.2020 № 20747 на виконання робіт з 

проведення комплексної експертизи проєкту.  25.08.2020 через 

систему державних закупівель "prozorro"  розпочато процедуру 

визначення виконавця робіт на об'єкті. Причиною низького 

рівня виконання програми є тривалість проведення процедур 

закупівель та підготовки проєктнокошторисної документації.

53.Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у 

Солом'янському районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"
20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано відповідно до  листа Департаменту фінансів  від 15.04.2020 № 

054-2-3-10/1122 фінансування об’єкту буде здійснюватися у 

грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень. 

56.Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у 

Деснянському р-ні

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 100,0 0,0 100,0 0,0



2019-2022 0,0 0,0

2020-2021 13 458,9 13 458,9

2019-2021 9 037,3 9 037,3

2020-2021 892,6 892,6

2019-2021 0,0 0,0

1 155 308,2 1 079 214,1

0,0 0,0 Не виконано відповідно до листа Департаменту фінансів  від 15.04.2020 № 

054-2-3-10/1122 фінансування об’єкту буде здійснюватися у 

грудні 2020 року за рахунок внутрішніх місцевих запозичень. 

ДОГОВОРИ ЩОДО КОРЕГУВАННЯ ПКД ТА ВИКОНАННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПО 1 ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ 

ПОДАНО НА РЕЄСТРАЦІЮ В ДКСУ. 

58.Будівництво парку культури і відпочинку Парк  

«Почайна» в Оболонському р-ні 

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0

59.Реконструкція та благоустрій парку 

"Володимирська гірка" у Шевченківському районі

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення "Спецжитлофонд"
30 000,0 0,0 30 000,0 0,0

60.Придбання посадкового матеріалу Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Голосіївського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького 

району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Оболонського 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 Святошинського 

району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Солом'янського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського 

району міста Києва

26 025,1 0,0 26 025,1 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань 

на 9 місяців 2020 року. 

0,0 0,0 Виконано 

частково

Будівельні роботи виконуються згідно з графіком 

0,0 0,0 Виконано 

частково

За 9 місяців 2020 року були ліквідовані сміттєзвалища по вул. 

200-та Садова (на Воскресанських садах у Дніпровському 

районі м.Києва), Сигнальній, Трояндовій,Бошків 

Яр,Докучуєвській,Колоса,Провідницькій ( Солом'янського 

району) м.Києва. Всього було ліквідовано 2 464 куб.м. відходів

61. Забезпечення вивезення побутових відходів, що 

несанкціоновано створені на територіях міста 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"
1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

62.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 державної адміністрації)
0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання заплановано на 4 квартал 2020 р.

2 135 256,4 0,0 1 981 114,9 154 141,5 0,0 76 094,1ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:



2019-2021 1 462,7 1 462,7

2019-2021 0,7 0,7

1 463,4 1 463,4

2020-2021 0,0 0,0

0,0 0,0

1 163 638,7 1 087 544,6

0,0

Завдання:  2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

0,0 0,0 Виконано 

частково

захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань 

на 9 місяців 2020 року 

1. Проведення еколого -просвітницьких, 

інформаційних заходів, фінанування постйно діючої 

виставки риб  

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи" 2 682,8 0,0 2 682,8

2. Підготовка та затвердження  екологічного 

паспорту міста Києва

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

захід виконується в межах затверджених бюджетних асигнувань 

на 9 місяців 2020 року. Здійснюється збір статистичної 

інформації та опрацьовуються індикатори

2 683,1 0,0 2 683,1 0,0 0,0 0,0

Завдання:  3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0

1. Створення міської системи програмно-апаратних засобів 

збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
40 000,0 0,0 40 000,0 0,0

76 094,1

0,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано Проведено закупівлю за результами якої укладено договір. 

Роботи тривають

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
2 212 217,6 0,0 2 058 076,1 154 141,5 0,0

Заплановані бюджетні асигнування 

на 2020 рік з урахуванням змін 
Проведені видатки за звітний період Відхилення

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд
спеціальний 

фонд
усього

1 164 232,8 1 087 544,6 534 952,8 552 591,8 913 947,4 302 306,4 611 641,0

загальний фонд спеціальний фонд

2 001 492,0 837 259,2


