
Звіт про досягненні цілі відповідно «СТРАТЕГIЧНОГО ПЛАНУ 

ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГII ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIВ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИIВСЬКОI MICЬКOЇ РАДИ (КИЇВСЬКОI 

MICЬKOЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦII)» 

 

Кількісні показники, що досягнуті в результаті виконання завдань до 

стратегічних цілей Управління 

 

Стратегічна ціль №1 

«Забезпечення збереження навколишнього природного середовища міста 

Києва» 

Завдання  

 

Показники Одиниці 

виміру 

2019 ФАКТ 

2019 

Причини не 

до виконання 

1.1.«Координація 

діяльності та 

контроль  

підприємств, 

установ та 

організацій, 

розташованих на 

території міста 

Києва, незалежно 

від форм 

власності та 

підпорядкування 

у галузі охорони 

довкілля та 

використання 

природних 

ресурсів» 

 

 

Кількість 

виданих 

дозволів на 

викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне 

повітря 

стаціонарними 

джерелами 2 та 

3 групи 

одиниць 

800 569 Зменшилась 

кількість 

звернень 

підприємств з 

метою 

отримання 

дозволу 

Кількість 

зареєстрованих 

звітів з 

інвентаризації 

600 685 У зв’язку зі 

збільшенням 

екологічно 

свідомих 

підприємств Кількість 

виданих 

фонових 

концентрації 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферному 

для 2 групи 

50 75 

Зареєстровані 

декларації про 

відходи 

одиниць 1500 973 Загалом 

опрацьовано 

1586 

Подання 

суб’єктами 

господарювання 

щорічних змін 

до реєстрових 

карт ОУВ 

одиниць 80 80  

Кількість 

проведених 

одиниць 150 175  



консультацій 

для суб'єктів 

господарювання, 

які мають намір 

провадити або 

провадять 

господарську 

діяльність. 

Площа водних 

обєктів що 

планується 

утримувати, 

реконструювати, 

провести 

капітальний 

ремонт   

га 1145   

1.2.«Організація  

екологічної 

освіти та 

екологічного 

виховання 

громадян» 

 

Кількість 

проведених 

заходів 

(виставок, 

форумів, 

конференцій) 

одиниць 48 51 

 

 

1.3.«Інформування 

населення, 

підприємств, 

установ та 

організацій про 

стан 

навколишнього 

природного 

середовища через 

засоби масової 

інформації» 

 

Екологічний 

паспорт 

одиниць 1 1  

Інформація про 

існуючі 

досягнення 

щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища 

одиниць 84 92  

 

Стратегічна ціль №2  

«Розвиток та збереження територій зелених зон міста Києва» 

 

Завдання  

 

Кількісні, 

Показники 

Один

иці 

вимір

у 

2019 ФАКТ 

2019 

Прич

ини 

не до 

викон

ання 

2.1.«Формуван

ня та 

реалізація 

Території 

зелених зон м. 

Києва 

га 3468,55 3484,66 

 

- 



політики щодо 

озеленення 

територій 

міста» 

 

Кількість 

реконструйова

них,  

відремонтован

их парків, 

скверів 

од 80 81  

Кількість 

нових парків, 

скверів, 

бульварів 

од 31 32  

2.2.«Забезпече

ння 

регулювання у 

сфері 

організації, 

охорони і 

використання 

територій та 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду міста 

Києва, та 

територій 

зелених зон.» 

 

 

Затвердження 

проектів 

землеустрою 

га  16,107685 

 

 

Збільшення 

територій на 1 

мешканця 

м
2
/лю

д 

21,9 22,0  

Території та 

об’єкти ПЗФ, 

що 

розташовані на 

балансових 

територіях 

комунальних 

підприємств, 

підпорядкован

их Управлінню 

екології та 

природних 

ресурсів  

га 14644,7 14825,7  

 

Стратегічна ціль №3  

«Ефективне управління підпорядкованими комунальними 

підприємствами» 

Завдання  

 

Кількісні, 

Показники 

Одиниці 

виміру 

2019 ФАКТ 

2019 

Причини 

не до 

виконання 

3.1.«Впровадження 

ефективного 

планування 

видатків» 

Кількість  

проведених 

консультацій  

одиниці 1 9  

3.2.«Ефективне і 

цільове 

використання 

бюджетних 

коштів» 

 

 

Кількість 

проведених 

перевірок 

головним 

спеціалістом 

з питань 

внутрішнього 

одиниці 1 - Перевірки не 

проводилася, у 

зв`язку з 

відсутністю 

Управління 

екології  та 

природних 

ресурсів 

виконавчого 



аудиту та 

контролю   

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

в 

затвердженому 

Київським 

міським 

головою 

Кличком В.В. 

зведеному 

операційному 

плані 

діяльності з 

внутрішнього 

аудиту на 2019 

рік 

виконавчого 

органу 

Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації), 

який передбає 

проведення 

таких 

перевірок. 

 

Стратегічна ціль №4  

«Забезпечення недопущення негативного впливу на довкілля у процесі 

прийняття рішень про реалізацію планованої діяльності» 

 

Завдання  

 

Кількісні, 

Показники 

Одиниці 

виміру 

2019 ФАКТ 

2019 

Причини 

не до 

виконання 

4.1. 

«Підвищення 

прозорості 

здійснення 

процедури 

оцінки 

впливу на 

довкілля у 

процесі 

прийняття 

рішень про 

провадження 

планованої 

діяльності» 

Кількість 

наданих 

консультацій 

одиниць 4 4 - 

4.2. 

«Підвищення 

Кількість 

працівників 

одиниць 

 
- 

 

  



інституційної 

проможності 

Управління»; 

 

Управління, 

які пройшли 

професійне 

навчання  

 

 

 

 

 

 

Кількість 

залучених 

експертів 

 

одиниць 

 

- 

 

- 

     

РОЗДІЛ VІ 

Фінансове забезпечення Управління для досягнення стратегічних цілей 

 

Видатки Управління в розрізі бюджетних програм на 2019-2022 роки 
             тис.грн. 

№ 

з/п 

Бюджетні програми 2019 рік ФАКТ 

2019 

Причини не до 

виконання 

 

1 

 

2810160 «Керівництво і 

управління у сфері екології 

та природних ресурсів у місті 

Києві» 

 

10 503,0 

 

9 597,2 

 

Розбіжність виникла  

за рахунок 

дотримання заходів з 

енергозбереження, за 

рахунок економії 

бюджетних коштів за 

результатами 

здійснених закупівель 

через електронну 

систему публічних 

закупівель Прозорро, 

безоплатної передачі 

основних засобів та  у 

зв'язку з тим, що 

проектно-кошторисна 

документація на 

систему пожежної 

сигналізації не 

пройшла експертизу 

видатки не освоєно 

 

2 

2816030 «Організація 

благоустрою населених 

пунктів» 

 

638 853,83 

 

 

603 572,6 

 
Економія бюджетних 

видатків 

 

3 

2817310 «Будівництво 

об’єктів житлово-

комунального господарства» 

370 477,2 

 

257 179,9 Розбіжність виникла  

за рахунок економії 

бюджетних видатків 

за результатами 

здійснених закупівель 

через електронну 

систему публічних 

закупівель Прозорро. 

Крім цього 

недовиконання по 

деяких об’єктах  

викликане 

технологічною 

тривалістю окремих 

процесів, передачею 

функцій Служби 

Замовника іншій 

організації, 

необхідність 



корегування ПКД з 

урахуванням нових 

ДБН та юридичного 

оформлення права 

постійного 

користування землею, 

потреба в корегуванні 

проєкту через набуття 

об'єктом статусу 

пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

місцевого значення, 

отриманні 

зауваження від 

Департаменту 

внутрішнього 

фінансового аудиту, 

скарга до 

Антимонопольного 

комітету, розгляд якої 

ще не призначено, 

затримка графіку 

виконання БМР 

підрядною 

організацією, 

несвоєчасне надання 

актів виконаних робіт 

 

 

 

 

4 

2817363 «Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій» 

 

 

 

2 742,65 

 

 

 

 

0,0 

 

 

Розбіжність виникла  

із несвоєчасним 

визначенням КО 

"Київзеленбуд" 

замовником робіт  

 

 

5 

2817691 «Виконання заходів 

за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і 

фондів, утворених 

Верховною Радою 

Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими 

органами виконавчої 

влади»(Відновна вартість) 

158 104, 492 149 596,672 Розбіжність виникла  

за рахунок 

невиконання 

запланованого обсягу 

робіт з  капітального 

ремонту об’єктів 

благоустрою, що 

спричинено 

затримкою 

проведення 

експертизи та за 

рахунок 

недофінансування, 

яке виникло у зв'язку 

з недовиконанням 

дохідної частини 

бюджету міста Києва 

за спеціальним 

фондом в частині 

коштів по відновленій 

вартості зелених 

насаджень, що 

підлягають 

видаленню на 

території міста Києва 

 

6 

2818120 «Заходи з організації 

рятування на водах» 

29 046, 981 29 041,97 Відхилення виникло 

за рахунок економії 

коштів при 

проведенні 



електронних 

закупівель 

 

7 

2818311 «Охорона та 

раціональне використання 

природних ресурсів» 

86 903,0 

 

103 367,69 Розбіжність 

викликана 

технологічною 

тривалістю окремих 

процесів та у зв’язку з 

подовженням строків 

проектування, 

проведення 

експертизи по деяким 

об’єктам перенесено 

на 2020 рік 

 

8 

2818330 «Інша діяльність у 

сфері екології та охорони 

природних ресурсів» 

2 112,9 

 

2 063,97 Розбіжність 

викликана за рахунок 

дотримання заходів з 

енергозбереження та 

економного 

витрачання 

бюджетних коштів в 

результаті 

проведення 

закупівель товарів та 

послуг через 

електронну систему 

публічних закупівель 

Прозорро 

 

9 

2818340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових 

фондів» 

50 658,798 

 

43 848,678 Відхилення  

спричинене 

невиконанням 

запланованого обсягу 

робіт, що викликане 

тривалістю окремих 

процесів з проведення 

заходів  з охорони 

раціонального 

використання  водних 

та природних 

ресурсів 

10 

 

2817130 «Здійснення  заходів 

із землеустрою» 

921,795 268,65 Відхилення  

спричинене в зв'язку 

із відсутністю 

пропозицій з 

виконання робіт в 

системі "Прозорро", 

внаслідок чого 

закупівля  не 

відбулася та 

виконання робіт  

перенесено на 2020 

рік. 

 

 

 

 

Начальник                                                                     Андрій МАЛЬОВАНИЙ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


