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

Інформація про виконання програми
за 2020, 1 півріччя

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

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

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  (Напрям)1. Охорона і

раціональне

використання

водних

ресурсів 

1.1.1. Розчистка

та ремонт споруд

на озері Голубе

(ставок

Блакитний) в

Подільському

районі

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід був

запланований

та виконаний у

2109 році

згідно МЦП

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

 2019-20

21

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

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

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

2019-20

21

5 150,0 0,0 5 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про

забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"

1.1.4. Розчистка

та відновлення

 2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

озера Редьчине,

що розташоване

по вул.

Богатирській в

Оболонському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

 

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1 5. Розчистка

та відновлення

озера Віра у

Святошинському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1 6. Розчистка

та благоустрій

озера Біле в

Оболонському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.7. Розчистка

та благоустрій

озера Тягле у

Дарницькому

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.8. Розчистка

та благоустрій

ставка у селищі

Мриги у

Голосіївському

районі м. Києва

(капітальний

 2019-20

21

1 450,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ремонт) забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"

1.1.9. Розчистка

та благоустрій

території озер

Пущі-Водиці в

Оболонському

районі, в т.ч.

проектні роботи

2019-20

21

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано проводяться

експертні

роботи

1.1.10. Розчистка

та благоустрій

струмка Курячий

Брід у

Дарницькому

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-20

21

5 400,0 0,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано проводяться

підготовчі

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

1.1.11. Розчистка

та благоустрій

озер Боброве і

Холодне в

районі вулиці

Озерної в

Дарницькому

 2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

 

1.1.12. Розчистка

та благоустрій

річки Нивка у

мікрорайоні

Жуляни в

Солом'янському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи 

2019-20

21

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про

забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"

1.1.13. Розчистка

та благоустрій

річки Віта в

районі вулиці

Намивної у

Голосіївському

районі м. Києва,

у т.ч. проектні

роботи

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.14. Розчистка та

благоустрій канави вздовж

вул КвіткиОснов'яненка у

Голосіївському районі  м.

Києва, у т.ч. проектні роботи 

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

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

 2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

роботи 

1.1.16   Оцінка сучасного

стану водної біоти заказника

місцевого значення «Озеро

Вербне»

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.17. Розчистка ділянки

канави вздовж вул.

Ушинського та вул.

Уманської, у т.ч. проектні

роботи

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

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 

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.19. Реконструкція

гідротехнічних споруд

р.Совка на вул.

Кіровоградській у 

Солом'янському районі міста

Києва, у т.ч. проектні роботи 

2021-20

22

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.20. Створення

водоохоронних зон,

спрямованих на запобігання

забрудненню, засміченню та

виснаженню водних  

ресурсів м. Києва 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

1.1.21. Розчистка та

благоустрій водних об'єктів у

парках міста Києва, в т.ч.

проектні робот

 2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

№528 " Про

забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"

1.1.22. Розчистка та

благоустрій озер у парку ім.

М. Рильського у

Голосіївському районі 

2019-20

23

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про

забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  22

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 24 000,0 0,0 24 000,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0

Завдання:  (Напрям)2. Охорона і раціональне використання земель 

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"

2019-20

21

700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про

забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

місті Кмєві"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  (Напрям)3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

3.1.1.  Заходи з озеленення

міста та влаштування

поливозрошувальних систем 

2019

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019-20

21

7 450,0 0,0 7 450,0 0,0 1 288,0 0,0 1 288,0 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал.Триває

процес

укладення

договорів з

підрядною

організаціями.

По 8 об'єктам

виконуються

роботи з

озеленення.  

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

2019-20

21

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про

забезпечення

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 17 450,0 0,0 17 450,0 0,0 1 288,0 0,0 1 288,0 0,0

Завдання:  (Напрям)5.Раціональне використання рослинних та інших  відходів 

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)

"Київкомунсер

віс"

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП

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)

"Київкомунсер

віс"

2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заплановано у

II півріччі 2020

року.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  (Напрям)6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій

природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

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"

2019-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заплановано у

II півріччі 2020

року.

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

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсер

віс",

Департамент

житлово-комун

альної

інфраструктури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

МЦП



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації)

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  (Напрям)1.Благоустрій земель водного фонду

1.1. Забезпечення належного

санітарноепідеміологічного

стану пляжів та зон

відпочинку біля води 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"

2019-20

21

116 374,2 0,0 113 031,7 3 342,5 69 814,1 0,0 65 855,2 3 958,9 Виконано

1.1.1. Утримання території

міських пляжів, зон

відпочинку біля води та

водних об'єктів  у  м. Києві 

2019-20

21

72 956,4 0,0 69 826,9 3 129,5 48 792,4 0,0 44 833,5 3 958,9 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

1.1.2. Прийняття на баланс

КП «Плесо»  безгосподарних

водних об'єктів та

оформлення права

користування землями

водного фонду  міста Києва 

2019-20

21

212,0 0,0 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В бюджеті

міста Києва на

2020 рік

бюджетні

призначення на

2020 рік на

даний захід не

передбачені



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

1.1.3. Проведення підсипки

піском пляжів  м. Києва та

зон відпочинку, планування

пляжної території 

 2019-20

21

532,5 0,0 532,5 0,0 1 991,0 0,0 1 991,0 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

1.1.4. Придбання спеціалізова

ної техніки, обладнання для

утримання та обслуговування

земель водного фонду  м.

Києва 

2019-20

21

1 990,3 0,0 1 990,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В бюджеті

міста Києва на

2020 рік

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.1.5. Проведення 

санітарнобактеріологі -чних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес-

методом (Colilert 18) П

2019-20

21

213,0 0,0 0,0 213,0 99,1 0,0 99,1 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

1.1.6.Будівництво системи

аерації та благоустрій озера

Райдуга у Дніпровському

районі м. Києва 

 2019-20

21

532,5 0,0 532,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано 26.03.20 р.

ВІДБУВСЯ

АУКЦІОН НА

БУДІВЕЛЬНІ

РОБОТИ. 

УКЛАДЕНО

ДОГОВІР З

ПЕРЕМОЖЦЕ

М. НАРАЗІ

ВИКОНАВЕЦЬ

ГОТУЄТЬСЯ

ДО  ПОЧАТКУ

РОБІТ.26.03.20

р. Dідповідно

до листа

Департаменту

фінансів від

15.04.2020 №

054-2-3-10/1122

фінансування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

об’єкту буде

здійснюватися

у грудні 2020

року за рахунок

внутрішніх

місцевих

запозичень

1.1.7. Реконструкція 

ПівнічноДарницько- го

меліоканалу 

2019-20

21

2 130,0 0,0 2 130,0 0,0 14 431,6 0,0 14 431,6 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал

ПРОВЕДЕНО

ВІДКРИТІ

ТОРГИ ПО

ВИЗНАЧЕНН

Ю

БУДІВЕЛЬНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ.

УКЛАДЕНО

ДОГОВІР З

ПЕРЕМОЖЦЕ

М.

БУДІВЕЛЬНІ

РОБОТИ

ВИКОНУЮТЬ

СЯ ЗГІДНО

ГРАФІКУ.

1.1.8. Будівництво системи

аерації  та  благоустрій озера 

Лебедине  у Дарницькому

районі  м. Києва 

 2019-20

21

532,5 0,0 532,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В ЗВ'ЯЗКУ ЗІ

ЗМІНОЮ

ПРОЕКТНИХ

РІШЕНЬ

ВИНИКЛА

НЕОБХІДНІСТ

Ь У

КОРИГУВАНН

І ПКД.

ОГОЛОШУЄ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ТЬСЯ НОВА

ПРОЦЕДУРА -

СПРОЩЕНА

ЗАКУПІВЛЯ

ВІДПОВІДНО

ДО НОВОЇ

РЕДАКЦІЇ

ЗАКОНУ

УКРАЇНИ

"ПРО

ПУБЛІЧНІ

ЗАКУПІВЛІ".

1.1.9. Будівництво системи

регулювання рівня води в

водоймі «Озеро Сонячне» в

Дарницькому районі м.Києва 

2019-20

21

5 325,0 0,0 5 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

рішень КМР від

26.03.2020

№907/9077 та

26.03.2020

№906/9076 в

бюджеті міста

Києва на 2020

рік бюджетні

призначення на

2020 рік на

даний захід не

передбачені

1.1.10. Реконструкція 

захисних  споруд «Жуків

острів», розчистка русла,

благоустрій прибережної

території та відновлення

екологічного стану річки

Коник в Голосіївському

районі м. Києва 

 2019-20

21

5 325,0 0,0 5 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ПРОДОВЖЕН

НЯ

ПРОЕКТНИХ

РОБІТ ЗГIДНО

ГРАФIКУ

ВІДПОВІДНО

ДО

ДОГОВОРУ. У

ЗВ'ЯЗКУ ІЗ

КАРАНТИНО

М

ПРИЗУПИНЕН

А

ПРОЦЕДУРА



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ОВД.

1.1.11. Будівництво 

берегоукріплюючих споруд 

та зони відпочинку вздовж

Русанівської протоки у

Дніпровському районі м.

Києва 

2019-20

21

26 625,0 0,0 26 625,0 0,0 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 Виконано

частково

СКОРИГОВАН

О ПРОЄКТНУ

ДОКУМЕНТА

ЦІЮ,

ОТРИМАНО

ЕКСПЕРТНИЙ

ЗВІТ.

ПРОВЕДЕНО

ЗАКУПІВЛЮ

НА

ДОДАТКОВІ

БУДІВЕЛЬНІ

РОБОТИ.

УКЛАДЕНО

ДОГОВІР З

ПЕРЕМОЖЦЕ

М. РОБОТИ

ПРОДОВЖУЮ

ТЬСЯ ЗГІДНО

ГРАФІКУ.

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"

2019-20

21

15 295,8 0,0 15 295,8 0,0 8 849,1 0,0 8 849,1 0,0 Виконано

1.2.1.Заміна зношених та

морально застарілих 

Комунальне

підприємство

2019-20

21

2 308,3 0,0 2 308,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В бюджеті

міста Києва на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виробничих приміщень  на

сучасні модульні конструкції 

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2020 рік

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.2.2. Придбання та

встановлення модульних

туалетів (санітарних

контейнерів із ізольованою

ємністю під контейнери) на

пляжах та зонах відпочинку 

2019-20

21

4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В бюджеті

міста Києва на

2020 рік

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.2.3. Утримання та

обслуговування громадських

вбиралень 

2019-20

21

6 890,0 0,0 6 890,0 0,0 139,1 0,0 139,1 0,0 Виконано

частково

Враховуючи

специфіку

роботи

громадських

вбиралень на

пляжах та зонах

відпочинку,

виконання

заходу

планується в

ІІ-ІІІ кварталах

поточного року

1.2.4. Будівництво

інженерних мереж до

громадських вбиралень зони

відпочинку     «Центральна»

із врахуванням подальшого

розвитку острова  Труханів у

 2019-20

21

532,5 0,0 532,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ПРОДОВЖЕН

НЯ

ПРОЕКТНИХ

РОБІТ ЗГIДНО

ГРАФIКУ

ВІДПОВІДНО



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Дніпровсько му районі  м.

Києва 

ДО

ДОГОВОРУ.

1.2.5. Реконструкція

трансформаторної підстанції

із збільшенням потужності на

острові Долобецький

2019-20

21

532,5 0,0 532,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ЗАКУПІВЛЯ

НА

КОРИГУВАНН

Я

ПРОЕКТНО-К

ОШТОРИСНОЇ

ДОКУМЕНТА

ЦІЇ НЕ

ВІДБУЛАСЯ

ВДРУГЕ,

ВІДХИЛЕНО

УЧАСНИКІВ

СПРОЩЕНОЇ

ЗАКУПІВЛІ,

ОСКІЛЬКИ

ПРОПОЗИЦІЇ

УЧАСНИКІВ

НЕ

ВІДПОВІДАЛ

И УМОВАМ,

ВИЗНАЧЕНИ

М В

ОГОЛОШЕННІ

ПРО

ПРОВЕДЕННЯ

СПРОЩЕНОЇ

ЗАКУПІВЛІ.

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 

 2019-20

21

532,5 0,0 532,5 0,0 8 710,0 0,0 8 710,0 0,0 Виконано

частково

ПРОЄКТНА

ДОКУМЕНТА

ЦІЯ

ЗАТВЕРДЖЕН

А

РОЗПОРЯДЖЕ

ННЯМ КМДА

ВІД 11.06.2020

№ 829. ОБ'ЄКТ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ПЕРЕДАЄТЬС

Я ІНШОМУ

ЗАМОВНИКУ

ЗГІДНО

РОЗПОРЯДЖЕ

ННЯ КМДА

ВІД 13.03.2020

№ 432. ЗА

РЕЗУЛЬТАТА

МИ

ПРОЦЕДУРИ

ВІДКРИТИХ

ТОРГІВЇ

(UA-2020-03-31

-001120-A)

ВИЗНАЧЕНА

ПІДРЯДНА

ОРГАНІЗАЦІЯ

ТОВ

«БУДМОНТА

ЖСЕРВІС». 

Виконано в

межах

затверджених

бюджетних

призначень на

2020рік

1.2.7. Благоустрій та

облаштування зони

організованого відпочинку р.

Десенка (біля Московського

мосту)

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід на

2020 р. не

передбачений

відповідно до

Комплексної

МЦП

екологічного

благополуччя

міста Києва

1.3. Комплексний благоустрій

пляжів та зон відпочинку 

Комунальне

підприємство

виконавчого

2019-20

21

125 226,5 0,0 125 226,5 0,0 39 305,4 0,0 39 305,4 0,0 Виконано  



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

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 

 2019-20

21

125 226,5 0,0 125 226,5 0,0 39 305,4 0,0 39 305,4 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2квартал

Оголошено

(проведено)

процедури

закупівель  по

17 об. від

потреби у їх

проведенні (на

24 об.)-70,8%.

По 7об.

Виконувались

будівельні

роботи згідно

графіків

відповідно до

договорів.

Проведено

експертизу з

отриманням

експертного

звіту по 5 об.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

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. 

1.3.2. Капітальний ремонт

громадської вбиральні зони

вiдпочинку «Райдуга"

 2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід на

2020 рік

відповідно до

МЦП не

передбачений.

Проте, згідно

Адресного

переліку

обєктів для

виконання

робіт з

капітального

ремонту в

межах

бюжетних

призначень на

2020 рік,

затверджених

Управлінню

екології та

природних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ресурсів ВО

КМР (КМДА),

який

затверджений

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) вд

26.02.2020

№327  на даний

обєкт

затверджено

бюджетні

призначення в

суму 1661,1

тис.грн. Зміни

до МЦП на

погоджені в

структурних

підрозділах

КМДА згідно

регламенту.

1.3.3. Капітальний ремонт

будівлі та благоустрій

території зони відпочинку

«Дитяча» 

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід на

2020-2021 р. не

передбачений

відповідно до

Комплексної

МЦП

екологічного

благополуччя

міста Києва

1.4. Створення умов

безпечного відпочинку людей

на водних об'єктах  м. Києва 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2019-20

21

33 087,8 0,0 33 087,8 0,0 13 283,1 0,0 13 283,1 0,0 Виконано  



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

1.4.1. Забезпечення умов

безпечного відпочинку на

водних об'єктах  м. Києва

силами САРВС КП «Плесо» 

32 022,8 0,0 32 022,8 0,0 13 266,0 0,0 13 266,0 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

1.4.2. Придбання

спеціалізованої техніки та

обладнання для здійснення

заходів  рятування людей на

воді

2019-20

21

1 065,0 0,0 1 065,0 0,0 17,1 0,0 17,1 0,0 Виконано

частково

Відбулись

зміни в

тендерному

законодавстві.

Процедури

закупівель

запущені

повторно.  

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"

2019-20

21

67 881,1 0,0 67 881,1 0,0 57 230,9 0,0 57 230,9 0,0 Виконано

1.5.1. Утримання та  2019-2 3 126,1 0,0 3 126,1 0,0 3 281,3 0,0 3 281,3 0,0 Виконано Виконується в



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

експлуатація  очисних

споруд, насосних станцій,

закріплених за  КП «Плесо» 

021 частково межах

затверджених

планів

асигнувань на

2квартал 

1.5.2. Реконструкція

недобудованих очисних

споруд зливових вод, Ж/М

«Вигурівщина-Троєщина  (ІІ

черга)» 

2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.5.3. Реконструкція очисних

споруд дощових  вод

житлового масиву Біличі по

вул. Обухівській, 13-а   у

Святошинському районі 

2019-20

21

319,5 0,0 319,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.5.4. Реконструкція очисних

споруд «Харківські» 

 2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 34 626,6 0,0 34 626,6 0,0 Виконано

частково

Виконано в

межах



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2019 затверджених

бюджетних

призначень на

2020рік

БУДІВЕЛЬНІ

РОБОТИ

ПРОДОВЖУЮ

ТЬСЯ ЗГІДНО

ГРАФІКУ.

ВИКОНУЄТЬС

Я

КОРИГУВАНН

Я

ПРОЕКТНО-К

ОШТОРИСНОЇ

ДОКУМЕНТА

ЦІЇ.               

1.5.5. Реконструкція 

зливостокової каналізації

системи озер Опечень в

Оболонському районі, в т.ч.

проектні роботи

 2019-20

21

17 835,5 0,0 17 835,5 0,0 19 022,8 0,0 19 022,8 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

затверджених

бюджетних

призначень на

2020 рік та 

планів

асигнувань на 2

квартал 2020

року.

ПРОДОВЖЕН

НЯ

БУДІВЕЛЬНИ

Х РОБІТ НА

ДІЛЯНКАХ

ОЗЕР

ПТАШИНЕ,

БОГАТИРСЬК

Е,

КИРИЛІВСЬКЕ

(КОРИГУВА



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ННЯ), ЯКІ

ВХОДЯТЬ ДО

СКЛАДУ

ОБ'ЄКТУ

ОПЕЧЕНЬ,

ЗГІДНО

ГРАФІКІВ.

ЗАКІНЧЕНО

ПРОЕКТНІ

РОБОТИ НА

ДІЛЯНЦІ

ВІДКРИТОГО

РУСЛА Р.

ПОЧАЙНА З

ОТРИМАННЯ

М

ЕКСПЕРТНОГ

О ЗВІТУ.

1.5.6. Реконструкція 

гідротехнічних споруд з

відновленням екологічного та

санітарногігієнічного стану 

р. Либідь в м. Києві

 2019-20

21

31 950,0 0,0 31 950,0 0,0 300,2 0,0 300,2 0,0 Виконано

частково

ОТРИМАНО

ЕКСПЕРТНИЙ

ЗВІТ ПО

СТАДІЇ ТЕО.

ПРОЕКТ

РОЗПОРЯДЖЕ

ННЯ КМДА

ПРО

СХВАЛЕННЯ

ПКД СТАДІЇ

ТЕО ВІД

30.03.2020 №

646-ПР

ПРОХОДИТЬ

ЕТАПИ

ПОГОДЖЕНН

Я В

СТРУКТУРНИ

Х

ПІДРОЗДІЛАХ

КМДА.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ОТРИМАНО

ЕКСПЕРТНІ

ЗВІТИ НА

РОБОЧІ

ПРОЕКТИ

ДІЛЯНОК 1 ТА

2.

1.5.7. Реконструкція  очисних

споруд поверхневих вод біля

П.Ковша пром.зони Теличка 

2019-20

21

10 650,0 0,0 10 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.5.8. Придбання пересувної

лабораторії моніторингу

поверхневих вод

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід на

2020-2021 р. не

передбачений

відповідно до

Комплексної

МЦП

екологічного

благополуччя

міста Києва

1.5.9. Реконструкція очисних

споруд зливових  вод

житлового масиву Троєщина

по вул. Вершигори у

Дніпровському районі

 2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.5.10. Реконструкція

очисних споруд дощових вод

по вул. Вершигори

житлового масиву Райдужний

у Дніпровському районі 

2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

1.5.11. Підготовка, розгляд та

-  «Водної стратегії міста

Києва на  2018-2025 роки» 

2019-20

21

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід на

2020-2021 р. не

передбачений

відповідно до

Комплексної

МЦП

екологічного

благополуччя

міста Києва



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  39

- виконаних 5

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 357 865,4 0,0 354 522,9 3 342,5 188 482,6 0,0 184 523,7 3 958,9

Завдання:  (Напрям)2.Благоустрій об'єктів зеленого господарства 

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

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

 684 621,1 0,0 591 598,1 93 023,0 282 395,6 0,0 264 734,8 17 660,8 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

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

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

2.2.1. Оновлення лісів,

проведення

санітарнооздоровчих рубок

та їх захист від пожеж 

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

137 890,9 0,0 101 931,9 35 959,0 58 675,5 0,0 47 658,6 11 016,9 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

2.3.1. Забезпечення

організації, координації та

контролю діяльності

підприємств зеленого

господарства міста 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

31 179,0 0,0 18 579,0 12 600,0 14 347,3 0,0 8 408,4 5 938,9 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

2.3.2. Коригування і

моніторинг «Програми

Київське

комунальне

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано даний захід

відповідно до



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

розвитку зеленої зони м.

Києва до 2010 року та

концепції формування

зелених насаджень в

центральній частині міста» 

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

МЦП на 2020

рік не

передбачений

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

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

9 750,0 0,0 9 750,0 0,0 196,9 0,0 196,9 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал, триває

процедура

закупівель.Крім

цього, КО

Київзеленбуд

укладено ряд

договорів для

розробки

проектів

землеустрою

щодо

відведення у

постійне

користування

земельних

ділянок об'єктів

природно-запов

ідного фонду.

Розроблено

1проект

землеустрою

щодо поділу

земельних

ділянок 

2.4.1. Обстеження зелених

насаджень, санітарна обрізка

Київське

комунальне

 22 498,0 0,0 14 784,0 7 714,0 11 418,1 0,0 8 893,8 2 524,3 Виконано

частково

Виконується в

межах



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пошкоджених дерев,

видалення сухостійних та

аварійних дерев 

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

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"

6 394,0 0,0 4 891,0 1 503,0 3 413,2 0,0 3 002,1 411,1 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

2.6.1. Придбання спеціальної

техніки та обладнання для

благоустрою міста 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

13 154,4 0,0 13 154,4 0,0 533,3 0,0 533,3 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал.

Проводиться

процедура

закупівлі

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"

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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

внутрішніх

місцевих

запозичень.ЧЕР

ЕЗ СИСТЕМУ

ПУБЛІЧНИХ

ЗАКУПІВЕЛЬ

"PROZORRO" 

ВИЗНАЧЕНО

ДЕРЖАВНЕ

ПІДПРИЄМСТ

ВО

"ДЕРЖАВНИЙ

НАУКОВО-ДО

СЛІДНИЙ"І

НСТИТУТ

БУДІВЕЛЬНИ

Х

КОНСТРУКЦІ

Й" ТА

УКЛАДЕНО

ДОГОВІР ВІД

15.06.2020 №

196/6 НА

ВИКОНАННЯ

РОБІТ З

ОЦІНКИ

ТЕХНІЧНОГО

СТАНУ 

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.7.4 Будівництво виробничої

дільниці по переробці листя

та інших рослинних відходів

«Лівобережна» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.7.5 Створення цілісної

системи відеоспостереження

Київське

комунальне

2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

за лісовими масивами для

раннього виявлення лісових

пожеж 

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.7.6 Влаштування

поливозрошувальної системи

МДР «Теремки» в

с.Малютянка 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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

2020 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Київзеленбуд" (КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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

"Київзеленбуд"

2020-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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

2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 0,0 0,0 0,0 0,0 6 749,2 0,0 6 749,2 0,0 Виконано

частково

Роботи

виконуються в

межах

затверджених

бюджетних

призначень, які

затверджені

згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290 

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"

2020-20

23

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 0,0 Виконано

частково

Роботи

виконуються в

межах

затверджених

бюджетних

призначень, які

затверджені

згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290 

2.9.1. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Голосіївського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

передбачені

2.9.2. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Дарницького району

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.9.3. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Деснянського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

22

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.9.4. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Дніпровського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2020-20

22

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.9.5. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Оболонського

району 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

22

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.9.6. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Подільського району

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

22

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

призначення на

даний захід не

передбачені

2.9.7. Реконструкція

оранжерейного господарства

КП УЗН Святошинського

району 

2020

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

22

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.1. Реконструкція парку

відпочинку в урочищі

Наталка в Оболонському

районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019-20

22

32 830,0 0,0 32 830,0 0,0 5 952,8 0,0 5 952,8 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал

ЗАВЕРШЕНО

РОБОТИ З

ВЛАШТУВАН

НЯ

ЗОВНІШНЬОГ

О

ОСВІТЛЕННЯ,

ВСТАНОВЛЕН

НЯ

УСТАТКУВАН

НЯ НАСОСНОЇ

СТАНЦІЇ,

ВЛАШТУВАН

НЯ ПИТНОГО



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ВОДОПРОВОД

У. УКЛАДЕНО

ДОГОВІР НА

ВИКОНАННЯ

РОБІТ З

КОРИГУВАНН

Я

ПРОЄКТНО-К

ОШТОРИСНОЇ

ДОКУМЕНТА

ЦІЇ ТА

ПРОХОДЖЕН

НЯ

ЕКСПЕРТИЗИ 

2.10.2. Реконструкція

Маріїнського парку у

Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.3. Реконструкція та

благоустрій парку «Міський

сад» у Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Київзеленбуд" (КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 15 647,6 0,0 15 647,6 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

бюджетних

призначень та

планів

асигнувань на 2

квартал.

ЗАВЕРШЕНО

ВИКОНАННЯ

РОБІТ ДРУГОЇ

ЧЕРГИ.

ВИКОНАНО

РОБОТИ З

РОЗЧИЩЕННЯ

ТРЕТЬОЇ

ВОДОЙМИ. 

ВЛАШТОВАН

О ДОДАТКОВІ

ПІШОХІДНІ

ДОРІЖКИ ТА 

ОГЛЯДОВИЙ

МАЙДАНЧИК

НА ПЕРШІЙ

ВОДОЙМІ.

РОЗПОЧАТО

ПРОЦЕДУРУ

ВИЗНАЧЕННЯ

ПІДРЯДНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИКОНАВЦЯ

РОБІТ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ТРЕТЬОЇ

ЧЕРГИ

2.10.5. Реконструкція та

благоустрій Печерського

ландшафтно го парку у

Печерському районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.6. Благоустрій

Сирецького парку в

Шевченківському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.7. Благоустрій парку

«Відрадний» у

Солом?янському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.8. Благоустрій

Куренівського парку в

Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.9. Реконструкція парку

«Совки» у Святошинському

районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.10. Реконструкція та

благоустрій парку

«Аскольдова могила» у

Печерському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.11. Реконструкція парку

вздовж вул. Попудренка в

Дніпровському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.12. Благоустрій та

озеленення Голосіївсь- кого

парку культури та відпочинку

Київське

комунальне

об'єднання

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

імені М. Рильського в

Голосіївському районі 

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.13. Реконструкція та

благоустрій територій

прилеглих до парку пам?ятки

садовопаркового мистецтва

загальнодержавного значення

«Феофанія» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.15. Реконструкція та

благоустрій бульвару 

Т.ГШевченка 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2020-20

23

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.17. Благоустрій парку Київське 2020-2 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

відпочинку між вул.

Урлівською, вул. Дніпровою,

вул. Івана Бойка, вул.

Здолбунівсь кою, навколо

озера Жандарка у

Дарницьком у районі 

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

023 КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.18. Облаштування

фітнеспарку «Озеро

Лебедине» у Дарницькому

районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

23

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.19. Облаштування

скверу біля озера Вулик у

Дарницькому районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

2020 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міста

"Київзеленбуд"

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.20. Реконструкція парку

ім. Потапова у

Святошинському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.21. Реконструкція парку

«Вічна Слава» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

23

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

передбачені

2.10.22. Реконструкція

всеукраїнського парку борців

за свободу і незалежність

України 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

24

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2020-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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

2020-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.25. Реконструкція парку

Партизанської Слави 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2020-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.29. Реконструкція парку

відпочинку "Оболонь" в

урочищі Наталка на

Оболонській набережній 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2019-20

23

106,5 0,0 106,5 0,0 4 959,4 0,0 4 959,4 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

бюджетних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

призначень та

планів

асигнувань на 2

квартал

ЗАВЕРШЕНО

РОБОТИ  З

ВЛАШТУВАН

НЯ ОГОРОЖІ,

ПОЛИВО-ЗРО

ШУВАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ТА

ДОРІЖОК З

ФЕМ.

РОЗПОЧАТО

ПРОЦЕДУРУ

ПРОХОДЖЕН

НЯ

ЕКСПЕРТИЗИ

ПО 11-МУ

ПУСКОВОМУ

КОМПЛЕКСУ. 

2.10.30. Реконструкція та

благоустрій Каштанового

бульвару 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.31. Реконструкція та

благоустрій парку

Київське

комунальне

2020-20

24

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

«Інтернаціональний» у

Святошинському районі

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.33. Створення лісового

заказника місцевого значення

«Межигірсь

ко-ПущаВодицький» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

2020-20

23

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Київзеленбуд" (КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.34. Благоустрій парку

«Синьоозерний» у

Подільському районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

23

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.35. Реконструкція парку

на Замковій Горі у

Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

22

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2.10.36. Реконструкція та

благоустрій вул. Верхній Вал

та Нижній Вал 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

21

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.37. Реконструкція та

благоустрій скверу на горі

Уздихальниця у

Подільському районі 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020-20

22

450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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

2020-20

21

450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2020-20

23

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід

передбачений

на 2021 рік

відповідно до

Комплексної

МЦП

екологічного

благополуччя

2.10.40. Будівництво фонтану

в парку «Молодіжний» 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.41. Реконструкція парку

Молодіжний на розі просп.

Володимира Маяковського

вул.Марини Цвєтаєвої у

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2020-20

22

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Деснянському районі  м.

Києва 

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2019-20

21

346 197,7 0,0 346 197,7 0,0 84 393,3 0,0 84 393,3 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

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"

2019-20

22

32 148,0 0,0 32 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ОГОЛОШЕНУ

ПРОЦЕДУРУ

ПУБЛІЧНИХ

ЗАКУПІВЕЛЬ

ЩОДО

ВИКОНАННЯ

КОРЕГУВАНН

Я ПКД

ЗАВЕРШЕНО

(ОГОЛОШЕНН

Я

UA-2020-04-11-

000122-A).З

ПЕРЕМОЖЦЕ

М КОНКУРСУ

ПІДПИСАНО

УГОДУ, ЯКУ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

ЗАРЕЄСТРОВ

АНО В

ГОЛОВНОМУ

УПРАВЛІННІ

ДКСУ.

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. 

2.10.44. Реконструкція та

благоустрій парку «ДШК» у

Деснянському районі 

Департамент

містобудування

та архітектури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019-20

23

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені.  

2.10.45. Рекострукція та

благоустрій парку «Юність» у

Святошинському районі 

Департамент

містобудування

та архітектури

2019-20

23

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ОГОЛОШЕНО

ТЕНДЕР НА

ВИКОНАННЯ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

БУДІВЕЛЬНИ

Х РОБІТ

(UA-2020-06-27

-000242-A).РОЗ

РОБЛЕНО ТА

УЗГОДЖЕНО

ЗАВДАННЯ

НА

ПРОЄКТУВАН

Н.  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. 

2.10.46.  Благоустрій

територій Венеціанського,

Долобецького островів у

Дніпровсь

Департамент

містобудування

та архітектури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

2019-20

23

1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 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. 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

середовища"

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"

2019-20

23

102,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2019-20

23

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік" (із

змінами)  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290 (із

змінами)

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.49. Реконструкція та

благоустрій парку

«Орлятко»у Солом'янському

Департамент

містобудування

та архітектури

2019-20

23

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ЗАВЕРШЕНО

ПРОЦЕДУРУ 

ПРИЙНЯТТЯ



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

районі виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

ВІД КП

"КИЇВСЬКИЙ

ЦЕНТР

РОЗВИТКУ

МІСЬКОГО

СЕРЕДОВИЩ

А"  КО

"Київзеленбуд"

"ВСІХ

НАЯВНИХ

ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ

ЗАСВІДЧУЮТ

Ь ПРАВА

ЗАМОВНИКА

ТА

РОЗРОБЛЕНОЇ

ПОГОДЖЕНОЇ

ПРОЄКТНОЇ

ДОКУМЕНТА

ЦІЇ З

ЕКСПЕРТНИМ

ЗВІТОМ.

ТРИВАЄ

ПРОЦЕДУРА

ПОДАННЯ

ПРОПОЗИЦІЙ.

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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

місцевих

запозичень. 

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"

2019-20

23

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.51.  Реконструкція та

благоустрій парку «Нивки» у

Шевченківському районі 

Департамент

містобудування

та архітектури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019-20

23

900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік" (із

змінами)  та

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290 (із

змінами)

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.52. Реконструкція та

благоустрій парку ім.Пушкіна

Департамент

містобудування

2019-20

23

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у Шевченківському районі та архітектури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2019-20

23

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал .

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. 

2.10.54. Благоустрій  та

берегоукріплення набережної

Лівобережжя у

Дніпровському районі 

Департамент

містобудування

та архітектури

виконавчого

2019-20

23

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

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"

2019-20

23

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Згідно рішення

КМР від

12.12.2109 

№456/8029

"Про бюджет

міста Києва на

2020 рік"  та 

розпорядження

ВО КМР

(КМДА) від

28.12.2019 року

№2290

бюджетні

призначення на

даний захід не

передбачені

2.10.56.  Будівництво парку

культури і відпочинку «Парк 

«Почайна» в Оболонському

районі 

Департамент

містобудування

та архітектури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2019-20

23

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано ОГОЛОШЕНО

ПРОЦЕДУРУ

ПУБЛІЧНИХ

ЗАКУПІВЕЛЬ

ЩОДО

ВИКОНАННЯ

БУДІВЕЛЬНИ

Х РОБІТ

(UA-2020-06-2



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

4-004614-A)

ПО 1

ПУСКОВОМУ

КОМПЛЕКСУ.

РОЗРОБЛЕНО

ТЗ НА

КОРЕГУВАНН

Я ПРОЄКТНОЇ

ДОКУМЕНТА

ЦІЇ ЧЕРЕЗ

НЕОБХІДНІСТ

Ь

ДОЛУЧЕННЯ

АРХІТЕКТОРІ

В ДЛЯ

ВСТАНОВЛЕН

НЯ

СКУЛЬПТУР У

ПАРКУ.

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал .

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. 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2.11.1. Придбання

посадкового матеріалу 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019-20

23

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 4 187,9 0,0 4 187,9 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал

у тому числі кількість заходів

- запланованих  87

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 462 021,6 0,0 1 311 222,6 150 799,0 492 880,0 0,0 455 328,0 37 552,0

Завдання:  (Напрям) 3. Просвітницька діяльність

3.1.1. Проведення еколого –

просвітницьких,

інформаційних заходів,

фінансування постйно діючої

виставки риб   

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2019-20

21

1 978,9 0,0 1 978,9 0,0 862,0 0,0 862,0 0,0 Виконано

частково

Виконується в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 2

квартал 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 978,9 0,0 1 978,9 0,0 862,0 0,0 862,0 0,0

Завдання:  (Напрям)4.Формування екологічної політики 

4.1.1. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорта міста Києва 

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

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

частково

Підготовка та

затвердження 

екологічного

паспорту міста

Києва

здійснюється

власними

силами

працівниками



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської

державної

адміністрації)

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

державної

адміністрації)

0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Заплановано на

3- 4 квартал

2020 року

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  (Напрям)4. Збереження природно-заповідного фонду 

4.1.1. Розробка проектів

землеустрою щодо

відведення у постійне 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

2019-20

21

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Даний захід не

перербачений

розпорядження

м ВО КМР

(КМДА) від

30.03.2020

№528 " Про

забезпечення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міста

"Київзеленбуд"

виконання у

202 році

природоохорон

них заходів у

місті Кмєві"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 1 866 516,4 0,0 1 712 374,9 154 141,5 684 112,6 0,0 642 601,7 41 510,9

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2020 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

1 892 690,9 810 225,7 1 082 465,2 642 601,7 397 671,9 244 929,8 1 250 089,2 412 553,8 837 535,4

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)


