
       Додаток 7 

                   до Порядку розроблення, затвердження та виконання  

     міських цільових програм у м. Києві 

 

Пояснювальна записка  

до звіту про хід виконання 

Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя 

міста Києва  на 2019-2021 роки 

за 1 квартал 2020 року 

.  

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: 

 

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів 

2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих                                      

зелених насаджень загального користування  

  

1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів  у                                          

м. Києві  

1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах  м. Києва силами                              САРВС КП 

«Плесо»  

1.5.1. Утримання та експлуатація  очисних споруд, насосних станцій, закріплених за                                         КП 

«Плесо»  

2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого                          

господарства міста  

2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення                       сухостійних 

та аварійних дерев  

2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною              їх передачею 

КП УЗН  м. Києва 
 

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів 

1.1.7. Реконструкція  ПівнічноДарницького меліоканалу  

Причини невиконання: проведено відкриті торги по визначенню будівельної організації,                                   

укладено договір з переможцем та розпочато роботи. 

1.1.8. Будівництво системи аерації  та  благоустрій озера  Лебедине  у Дарницькому районі                                         

м. Києва  

Причини невиконання: в зв'язку зі зміною проектних рішень виникла необхідність у                                             

коригуванні ПКД, йде підготовка документів для проведення закупівлі. 

1.1.10. Реконструкція  захисних  споруд «Жуків острів», розчистка русла, благоустрій                                         

прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва  

Кількість заходів програми, од. Відсоток виконаних 

заходів, % Всього Виконаних Невиконаних 

133 17 116 13 



Причини невиконання: продовження проектних робіт згiдно графiку відповідно до договору. проект 

розпорядження кмда про визначення замовника від 27.03.2020 № 640-пр проходить етапи                               

погодження в структурних підрозділах кмда. 

1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах  відпочинку біля води в м. Києві                                                  

та розчистка водойм  

Причини невиконання: проводиться експертиза кошторисної документації,початок робіт                               

заплановано на ІІ квартал поточного року 

2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва  

Причини невиконання: причиною низького рівня виконання програми є тривалість проведення процедур 

закупівель та підготовки проектнокошторисної документації. 

2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко»у Солом'янському районі  

Причини невиконання: об'єкт передається іншому замовнику відповідно до розпорядження                                           

КМДА від 28.02.2020 №363 
 

2. Оцінка ефективності виконання програми 

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста 

Києва на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 

18.12.2018 №469/6520. 

Метою Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя 

міста Києва на 2019-2021 роки є забезпечення умов сталого економічного та 

соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, столичних 

стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню 

низки завдань, що покращать санітарний та екологічний стан міста, забезпечать 

розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів 

благоустрою.  

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста 

Києва на 2019-2021 роки (далі – Комплексна програма) складається з:  

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки 

(далі – Програма 1);  

- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони 

та земель водного фонду на 2019-2021 роки (далі – Програма 2). 

Метою Програми 1 є забезпечення умов для сталого економічного та 

соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення. 

Виконання заходів Програми 1 передбачається за рахунок коштів 

спеціального фонду бюджету міста Києва (Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища (далі - КМФОНПС) 

Метою Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої 

зони та земель водного фонду на 2019-2021 роки (Програми 2) є вдосконалення 

столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння 

вирішенню низки завдань, що покращить санітарний та екологічний стан міста, 

забезпечить розвиток та трансформацію міського середовища до європейських 

стандартів благоустрою.  

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя 

міста Києва на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради 



від 18.12.2018 №469/6520, на 2020 рік передбачено загальний обсяг фінансових 

ресурсів на суму 1 866 516,44 тис. грн., у тому числі: коштів бюджету м. Києва – 

1 712 374,94 тис. грн. та власні кошти підприємств – 154 141,50 тис. грн., а саме: 

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019–2021 роки 

(далі – Програма 1), якою передбачено обсяг фінансових ресурсів  на реалізацію 

14 заходів за рахунок коштів бюджету м. Києва на суму 44650,00 тис. грн;  

- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони 

та земель водного фонду на 2019-2021 роки (далі – Програма 2), якою 

передбачено обсяг фінансових ресурсів на реалізацію 119 заходів суму 1 821 

866,44тис. грн., у тому числі: коштів бюджету м. Києва – 1 667 724,94 тис. грн. та 

власні кошти підприємств – 154 141,50 тис. гривень. 

 

За І квартал 2020 року фактичний обсяг фінансування (проведені касові 

видатки) склав 235 367,14 тис. грн, що становить 12,6 % виконання Комплексної 

програми в тому числі: коштів бюджету м. Києва на суму 217 854,34 тис. 

грн.(12,7%) та власних коштів підприємств на суму 17 512,8 тис. грн.(11,4%). 

Кошти у сумі 235 367,14 тис. грн були спрямовані на реалізацію 17 заходів 

(13% від запланованого) із загальної кількості 133, які передбачені на 2020 рік 

Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста 

Києва. 

 

Так, за січень-березень 2020 року на реалізацію 5 заходів (35,7% від 

запланованих заходів) Програми 1 «Київської міської цільової програми охорони 

довкілля на 2019–2021 роки» фінансування не надходило, оскільки Розподіл 

коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку 

природоохоронних заходів у місті Києві на 2020 рік був затверджений лише 

30.03.2020 року розпорядженням ВО КМР (КМДА) №528. 

Інші заходи Програми 1 в кількості 9 одиниць (що становить 64,3% від 

загальної кількості заходів які передбачені Програмою 1 на 2020 рік) не були 

реалізовані оскільки згідно розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.11.2019 р 

№2039 "Про забезпечення на 2019 рік  природоохоронних заходів у місті Києві" 

кошти не були передбачені. 

 

Фактично за січень-березень 2020 року на виконання Програми 2 «Київської 

міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель 

водного фонду на 2019-2021 роки» залучено фінансових ресурсів на реалізацію 

17 заходів (передбачено програмою 119 заходи) на суму 232 376,94 тис. грн., що 

становить 12,8 % виконання Комплексної Програми 2, з них: у сумі 217 854,34 

тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів підприємства на суму            

14 522,6  тис.грн. 

За 1 квартал 2020 року не реалізовано 102 заходи Програмою 2, з них:  

71 заходи (що становить 60,2% від загальної кількості заходів які 

передбачені Програмою 2 на 2020 рік) не реалізовано, оскільки відповідно 

рішення КМР від 12.12.2109  №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" 

бюджетні призначення на дані заходи не передбачені; 

31 заходи не реалізовано, оскільки відповідно до розподілу показників 

бюджету м.Києва обсяг фінансування передбачено на ІІ півріччя поточного року, 



також тривають процедури закупівель, проводиться експертиза кошторисної 

документації об’єктів будівництва (реконструкції) та капітального ремонту 

 

 

Так, напрям 1. Благоустрій земель водного фонду 

Фактично за І квартал 2020 року на виконання Напряму 1. Благоустрій 

земель водного фонду залучено ресурсів на реалізацію 6 заходів (20% від 

запланованих заходів) (передбачено програмою на 2020 рік - 30 захода) усього 

40949,84 тис. грн., що становить 11,4 % виконання Комплексної програми 

даного напряму, з них: у сумі 39521,44 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та 

власних коштів підприємства на суму 1428,4 тис.грн.  

На виконання цього заходу були використані кошти міського бюджету  на 

утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів  

у м. Києві загальною площею 1145,672 га. Крім цього, кошти спрямовувались на 

тримання та експлуатація 6 одиниць очисних споруд, насосних станцій 

закріплених за КП "Плесо", на забезпечення умов безпечного відпочинку на 

водних об,єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо».  

Триває організація процесу будівництва та капітального ремонту, а саме 

розробка проектно-кошторисної документації та організація процедур закупівлі з 

визначенням підрядних організацій. 

Напрям 2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства 

Фактично за І квартал 2020 року на виконання Напряму 2. Благоустрій 

об'єктів зеленого господарства залучено ресурсів на реалізацію 10 заходів (що 

становить 11,6% від загальної кількості заходів даного напряму які передбачені 

Програмою 2 на 2020 рік) (передбачено програмою 86 заходи) усього 193933,6 

тис. грн., що становить 13,3% виконання Комплексної програми даного напряму, 

з них: у сумі  177849,2 тис. грн. коштів бюджету м. Києва та власних коштів 

підприємства на суму 16084,4 тис.грн.  

62 заходи (що становить 72% від загальної кількості заходів даного напряму 

які передбачені Програмою 2 на 2020 рік) не реалізовано, оскільки відповідно 

рішення КМР від 12.12.2109  №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" 

бюджетні призначення на дані заходи не передбачені. 

Так, кошти спрямовувались для утримання 7729,19 га парків, скверів, 

бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень 

загального користування; виконувались роботи по озелененню, догляду за 

зеленими насадженнями та благоустрою територій: прибирання території, 

посадка дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з 

крон дерев, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування дерев та інші. 

Постійно виконуються заходи, направлені на збереження зелених насаджень у 

районі, підприємствам та організаціям району вручаються приписи щодо 

виконання робіт з благоустрою: знесення сухостійних дерев, прибирання снігу, 

обрізання омели, прибирання сміття, перевірка правильності розміщення ТС та 

ін. Планові показники виробничих програми за I квартал 2020 року КП УЗН 

виконані.  
З метою збільшення надходжень коштів від госпрозрахункової діяльності 

виконуються договірні роботи по благоустрою та озелененню по договорах з 

організаціями та підприємствами району та міста, а саме: прибирання території, 



відновлення газонів, зрізування аварійних та сухостійних дерев, формувальна 

обрізка дерев, влаштування газонів, реалізація квітів та інші. 

КП ЛПГ міста Києва за 1 квартал 2020 року спрямовувались кошти на 

оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж 

загальною площею 29387,7 га. Здійснювалися заходи відповідно до виробничих 

програм по лісовідновленню: посадка лісових культур, догляд за лісовими 

культурами, формування та оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарно-

оздоровчі заходи та ін.), здійснювався догляд за мінералізованими смугами 

протяжністю. 

Проводиться підготовка до процедури закупівлі з розробка технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних 

ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства 

В процесі виконання заходу з обстеження зелених насаджень, санітарна 

обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев протягом 

звітного періоду було видалено 267 дерев, обрізано 3032 дерев, відбулося 139 

виїздів аварійно-диспетчерської служби, укладено 271 актів обстеження. 

Триває організація процесу будівництва та капітального ремонту, а саме 

розробка проектно-кошторисної документації та організація процедур закупівлі з 

визначенням підрядних організацій. 

Також, тривають процедури закупівель з придбання посадкового матеріалу. 

Придбання посадкового матеріалу заплановано на 2-4 квартали 2020 року . 

 

Напрям 3. Просвітницька діяльність 

Фактично за І квартал 2020 року на виконання 1 заходу залучено ресурсів 

усього 483,7 тис. грн., з них: коштів бюджету м. Києва, що становить 24,4 % 

виконання Комплексної програми даного напряму.  

За звітній період проведено 11 виставок під час роботи яких надавались 

безкоштовні консультації, 13 екскурсії експозиціями виставок, прес-

конференція, 8 семінари, 4 загальноміський конкурс дитячої творчості, 4 

природоохоронні акції, майстер-класи. Всі заходи були спрямовані на 

підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості 

та культури, виховання бережливого ставлення до природи. У звітному періоді  

плідно  співпрацювали з ГО «Київський еколого-культурний центр», ГО «Кедри 

України». Співпраця  з засобами  масової інформації. на сторінках підприємства  

у соціальній мережі Фейсбук, на офіційному сайті КП «Київський міський 

Будинок природи» та ЗМІ.  

Напрям 4.  Формування екологічної політики 

Фактично за І квартал 2020 року  на виконання 2 заходів фінансові ресурси не 

залучалися. Реалізація заходів заплановано на 3-4 квартал 2020 року. 

   

   

 


