
бюджет м.Києва

2019-2021 6 864,2 6 864,2

2019-2020 526,2 526,2

2019-2020 212,9 212,9

2020-2021 2 080,0 2 080,0

2019-2021 11 337,9 11 337,9

2020-2021 2 853,8 2 853,8

2020 0,0 0,0

23 875,0 23 875,0

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

за звітний період (тис. грн)

інші джерела

держав- 

ний 

бюджет

Інформація про виконання програми

за 2020 рік

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

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

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

Найменування 

заходу

Виконавці 

заходу

Термін

вико-

нання

(план/

факт)

інші джерела

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

Інформація про 

виконання заходу
Причини невиконання

Усього

у тому числі: за джерелами:

Усього

у тому числі: за джерелами:

держав- ний 

бюджет
бюджет м.Києва

Виконано Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на  2020 рік.  

Заплановані роботи  на І етапі виконані в повному обсязі. Для виконання ІІ 

етапу робіт коштів недостатньо, тому роботи не було розпочато.

2.Обстеження та розчистка русла р. 

Либідь у Солом’янському, 

Шевченківському та Голосіївському 

районах та приведення його до належного 

технічного стану

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

4.Розчистка та благоустрій території озер 

Пущі-Водиці в Оболонському  районі, в 

т.ч. проектні роботи

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

5.Розчистка та благоустрій струмка 

Курячий Брід у Дарницькому районі 

м.Києва,  у т.ч. проектні роботи

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

370,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на  2020 рік. 

Економія бюджетних коштів  за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на  2020 рік. 

Економія бюджетних коштів  за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро.  

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік 

.Економія бюджетних коштів  за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

8.Паспортизація малих річок і водойм Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

Виконано заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних 

систем на 15 об'єктах благоустрою/Невиконання даного заходу в повному 

обсязі передбачено затримкою укладення договорів з підрядними 

організаціями

1. Заходи з озеленення міста та 

влаштування поливо-зрошувальних 

систем

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

13 057,9 0,0 13 057,9 0,0

2. Будівництво системи поливу в парку 

Позняки в Дарницькому районі міста 

Києва, в тому числі проектні роботи

Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району 

міста Києва

3 000,0

0,0 0,0 Виконано частково

0,0 0,0 Виконано 0,0

0,0 0,0

Економія виникла за результатами проведених електронних закупівель через 

систему "Прозоро" в частині робіт запланованих в поточному році

1. Розробка Проекту організації території 

регіонального ландшафтного парку 

«Партизанської слави», охорони, 

відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів 

та об’єктів

Комунальне підприємство по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району 

міста Києва

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

3 000,0 0,0

0,0 0,0 Не виконано Закупівля послуг на розробку проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку "Партизанської слави через систему "Прозоро" не 

відбулось. Рішенням постійно діючої адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету від 30.11.2020 № 22143-р/пк-пз про визначення 

переможця скасовано

26 778,1 0,0 26 778,1 0,0ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:



2020-2021 0,0 0,0

2020-2021 1 971,6 1 971,6

1 971,6 1 971,6

2020-2021 1 388,3 1 388,3

1 388,3 1 388,3

2020 441,2 441,2

441,2 441,2

2019-2021 108 201,6 101 069,1

2019-2021 1 991,0 1 991,0

2019-2021 0,0 0,0

2019-2020 7 616,7 7 616,7

2019-2020 17 203,8 17 203,8

2019-2023 0,0 0,0

2019- 

2025

268,1 268,1

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

1 .Будівництво комплексу з переробки та 

утилізації рослинних відходів (в тому 

числі проектні роботи)

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

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

2. Закупівля контейнерів для збору 

небезпечних відходів у складі побутових 

(використані елементи живлення та 

люмінесцентні лампи)

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

"Київкомунсервіс"

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 Виконано економія бюджетних коштів  за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

0,0 0,0 Не виконано Невиконання даного заходу спричинене неспроможністю укласти договір з 

підрядною організацією про виконання робіт з розробки проєктно - 

кошторисної документації. Торги не відбулись (UA-2020-08-04-002596-c) 

0,0 0,0

Завдання:  3.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

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

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік 

.Економія бюджетних коштів  за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

1 .Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, організація 

виставок та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища, видання 

поліграфічної продукції з екологічної 

Комунальне підприємство "Київський 

міський Будинок природи"
2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0

Завдання:  4.Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

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

0,0 500,0 0,0

1 . Проведення робіт з інвентаризації 

джерел забруднення навколишнього 

природного середовищ

Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

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

0,0 0,0

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний .Економія бюджетних коштів  за результатами проведених 

закупівель через електронну систему Прозорро

500,0

0,0 7 132,5 Виконано Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень 

передбачених на  2020 рік

1.Утримання території міських пляжів, 

зон відпочинку біля води та водних 

об'єктів  у м. Києві

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

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

передбачених на  2020 рік

3. Проведення підсипки піском пляжів м. 

Києва та зон відпочинку, планування 

пляжної території  

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

5.Проведення  санітарно-

бактеріологічних досліджень якості води 

у водоймах м. Києва експрес методом 

(Colilert 18) П

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

6.  Будівництво системи аерації та 

благоустрій озера Райдуга у 

Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

7 818,8 0,0 7 818,8 0,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну 

систему Прозорро. Будівельно-монтажні роботи  завершено. Змонтована 

система аерації озера у складі восьми аераторів, у тому числі два у вигляді 

фонтанів. Змонтовано центральний вузол керування системи аерації.

0,0 0,0 Не виконано Не відбулась процедура закупівлі

7.Реконструкція  Північно-Дарницького 

меліоканалу

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

8.Будівництво системи аерації  та  

благоустрій озера  Лебедине  у 

Дарницькому районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

809,0 0,0 809,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв’язку із зміною проєктних рішень по об’єкту, виникла необхідність у 

коригування ПКД, було укладено договір, але скоригована ПКД не пройшла 

погодження у ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі». 

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну 

систему Прозорро

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну 

систему Прозорро

10.Реконструкція  захисних  споруд 

«Жуків острів» розчистка русла, 

благоустрій прибережної території та 

відновлення екологічного стану річки 

Коник в Голосіївському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:



2019- 

2020

25 962,5 25 962,5

2019-2021 4 421,6 4 421,6

2019-2022 457,9 457,9

2019-2022 169,5 169,5

2019-2025 31 538,9 31 538,9

2019-2021 87 015,7 87 015,7

2019-2021 36 100,8 36 100,8

2019-2021 1 330,1 1 330,1

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електрoнну 

систему Прозорро

11.Будівництво  берегоукріплюючих 

споруд  та зони відпочинку вздовж 

Русанівської протоки у Дніпровському 

районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

14.Утримання та обслуговування 

громадських вбиралень

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

15.Будівництво інженерних мереж до 

громадських вбиралень зони відпочинку     

« Центральна» із врахуванням 

подальшого розвитку острова  Труханів у 

Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 Виконано частково Тривале погодження проєктної документації по об'єкту в КП 

"Київавтошляхміст" в зв'язку з необхідністю прокладання проєктуємих 

інженерних мереж в конструкціях пішохідного Паркового мосту в умовах його 

незадовільного стану та проведення робіт з підсилення його конструкцій, 

призвело до затримки у термінах завершення проєктних робіт по об'єкту на 

стадії "П" та проведення експертизи проєктної документації. В наслідок 

вищевказаного експертиза проєкту була проведена наприкінці 2020 року та 

завершена 30.12.2020р., що у свою чергу відтермінувало розробку робочої 

документації на 2021 рік.

0,0 0,0 Виконано  Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на  2020 рік, 

враховуючи специфіку роботи підприємства та фактичний обсяг виконаних 

робіт

0,0 0,0 Виконано частково Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Відхилення 

виникло за рахунок перенесення проектних робіт на 2021 рік (у зв’язку із 

карантином, процедура погодження проектно-кошторисної документації у 

Департаменті містобудування та архітектури, ПРАТ «ДТЕК Київські 

електромережі» триває)

16. Реконструкція трансформаторної 

підстанції із збільшенням потужності на 

острові Долобецький 

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

17.Реконструкція зони відпочинку 

«Центральна»в частині створення 

рекреаційного маршруту з благоустроєм 

прилеглої території на Трухановому 

острові в Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство "Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції 

"Київбудреконструкція",

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

18.Капітальний ремонт елементів 

благоустрою на зонах  відпочинку біля 

води в м. Києві та розчистка водойм

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

106 788,7 0,0 106 788,7 0,0 0,0 Виконано частково Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2020 рік. 

Відповідні роботи проводились по 23 обєктам.По 12об. Виконувались 

будівельні роботи згідно графіків відповідно до договорів. Проведено 

експертизу з отриманням експертного звіту по 13 об. По 5 об. виконувались 

роботи з обстеження зелених насаджень. По об. "Розчистка та благоустрій 

озера Синє у Подільському районі м. Києва" виконано проектно-вишукувальні 

( науково-дослідницькі) роботи щодо відновлення водності озера. Затверджено 

ПКД.  По іншим об'єктам "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони 

відпочинку "Сонячна" та "Капітальний ремонт громадської вбиральні зони 

відпочинку "Райдуга "проектна документація потребує коригування. Роботи 

будуть продовжені  за наявності фінансування.

0,0 0,0 Виконано КП Київбудреконструкція оскільки об’єкт у 2020 році відповідно до листа 

Департаменту фінансів від 05.04.2020 № 054-2-3-10/1103 потрапив до 

переліку об’єктів, джерелом фінансування яких є внутрішні місцеві 

запозичення і фінансування буде здійснюватися в разі отримання відповідного 

дозволу Міністерства фінансів України у грудні місяці, відповідно до 

помісячного розпису, не були використані кошти в сумі 16703600 грн. ¶Решта 

5105738,12 грн. не використані в зв’язку зі зміною містобудівної ситуації 

частині навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, умов 

водовідведення тощо. Тому до початку будівництва виникла необхідність у 

коригування проектних рішень та перепроведення експертизи, які 

проводилися до кінця року. Експертний звіт № 01-0671-20-ЦБ від 15.12.2020р 

(коригування).

19. Забезпечення умов безпечного 

відпочинку на водних об'єктах м. Києва 

силами САРВС КП «Плесо». 

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

20.Придбання спеціалізованої техніки та 

обладнання для здійснення заходів  

рятування людей на воді

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

1 610,6 0,0 1 610,6 0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну 

систему Прозорро

0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну 

систему Прозорро



2019-2021 6 056,9 6 056,9

2019-2023 56 596,5 56 596,5

2019-2022 21 091,8 21 091,8

2019-2022 1 390,2 1 390,2

2020-2023 0,0 0,0

2019-2021 696 101,5 633 898,3

2019-2021 136 941,1 109 272,7

2019-2021 39 654,9 19 232,3

2020 2 337,3 2 337,3

0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень на  2020 рік21. Утримання та експлуатація  очисних 

споруд, насосних станцій, закріплених за 

КП «Плесо»

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

23.Реконструкція очисних споруд 

«Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в 

Дарницькому районі м.Києва 

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

24.Реконструкція  зливостокової 

каналізації системи озер Опечень в 

Оболонському районі, в т.ч. проектні 

роботи

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

20 584,4 0,0 20 584,4 0,0 0,0 Виконано  Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Закінчено 

будівельні роботи на  ділянці озер  БОГАТИРСЬКЕ ТА ПТАШИНЕ, які 

входять до складу об'єкту  ОПЕЧЕНЬ. Продовжуються  на  озері  

КИРИЛІВСЬКЕ. Закінчено проектні роботи на ділянці  відкритого русла  р. 

Почайна  з отриманням експертного звіту. В зв'язку із довгим погодження 

розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру 

закупівлі та відповідно не виконані роботи.

0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Економія 

бюджетних коштів за результатами проведених закупівель через електронну 

систему Прозорро

0,0 Виконано Захід виконаний в межах бюджетних призначень на 2020 рік. Захід 

виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2020 рік. Отримано 

експертний звіт по стадії ТЕО. Проект Розпорядження КМДА про схвалення 

ПКД стадії ТЕО  від 30.03.2020 №646-ПР проходить етапи погодження в 

структурних підрозділах КМДА. Отримано експертні звіти на робочі проекти 

ділянок 1 та 2.  В зв'язку з  тривалим погодженням Розпорядження  КМДА ВІД 

19.10.2020 №1653, не проведено  процедуру закупівлі  та не розпочато 

роботи..

25.Реконструкція  гідротехнічних споруд 

з відновленням екологічного та санітарно-

гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

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

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

рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 

рік" бюджетні призначення на 2020 рік не передбачені

28.Регулювання рівня води водойми озера 

Глинка з виконанням берегоукріплення та 

благоустрою Південної її частини

Комунальне підприємство "Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції 

"Київбудреконструкція"

7 403,6 0,0 7 403,6 0,0

62 203,2 Виконано Захід в частині бюджетних коштів виконаний в межах бюджетних призначень 

на 2020 рік.  Власні надходження невиконано за рахунок відсутності підрядів, 

зменшення попиту на послуги, товари  (карантинні обмеження)

30.Утримання парків, скверів, бульварів, 

вуличних насаджень та інших 

впорядкованих зелених насаджень 

загального користування

Районні в місті Києві державні 

адміністрації, КП УЗН м.Києва, КО 

Київзеленбуд

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

27 668,4 Виконано Захід в частині бюджетних коштів виконаний в межах бюджетних призначень 

на 2020 рік.  Власні надходження невиконано за рахунок зменшення попиту на 

послуги, товари  (карантинні обмеження)

31.Оновлення лісів, проведення санітарно-

оздоровчих рубок та їх захист від пожеж

 

 
 

КП ЛПГ м.Києва 142 764,0 0,0 106 805,0 35 959,0

32. Забезпечення організації, координації 

та контролю діяльності підприємств 

зеленого господарства міста

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

31 145,4 0,0 18 545,4 12 600,0 20 422,6 Виконано Виконання заходу здійснювалося в межах доведених бюджетних призначень 

2020 року (в частині бюджетних коштів)

33. Розробка концепції розвитку зеленої 

зони  міста Києва на 2020-2030 роки

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

2 750,0 0,0 2 750,0 0,0 0,0 Виконано Виконано роботи згідно укладеного договору №245/7 від 20.07.20. на 

виконання робіт з коригування та моніторингу Програми розвитку зеленої 

зони м. Києва до 2010 року. Економія бюджетних коштів 



2019-2021 9 748,6 9 748,6

2019-2021 26 749,7 20 345,2

2020-2021 2 697,8 2 697,8

2019-2021 7 318,8 6 453,6

34. Розробка технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації 

(відведення) земельних ділянок об’єктів 

благоустрою зеленого господарства

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста 

"Київзеленбуд",Комунальне підприємство 

"Дарницьке лісопаркове господарство", 

Комунальне підприємство "Лісопаркове 

господарство "Конча-Заспа", Комунальне 

підприємство "Святошинське лісопаркове 

господарство"

13 300,7 0,0 13 300,7 0,0 0,0 Виконано частково КО Київзеленбуд  розроблено 53 проєктів землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок, виконання програми здійснено в повному обсязі.                                              

Святошинське ЛПГ - послуги в повному обсязі не були надані з об'єктивних 

причина саме: неможливість завершення погоджувальних процедур у 

державних органах у зв'язку з затримкою погодження технічних документацій 

із землеустрою щодо інвентаризації земель відповідно до ст.186,186 1 

Земельного кодексу України проведенням обов'язкової державної експертизи 

землевпорядної документації та реєстрації земельних ділянок в Державному 

земельному кадастрі.                                                        Дарницьке ЛПГ - 

процедури закупівлі проводились декілька раз і завершилась закупівля в 4 

кварталі, незавершено четвертий етап робіт (погоджувальний). Термін 

виконання робіт продовжено до 31.12.2021 року.                                          КП 

Конча-Заспа - у 2020 році проведено 3 етапи робіт, 4-й етап не завершено, 

оплата по ньому не здійснена. Технічна документація погоджується із 

відповідними органами

35.Обстеження зелених насаджень, 

санітарна обрізка пошкоджених дерев, 

видалення сухостійних та аварійних 

дерев

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

27 481,5 0,0 19 767,5 7 714,0

36.Забезпечення проведення заходів по 

боротьбі з шкідниками та паразитами в 

парках та скверах районів міста, пляжах 

та зонах відпочинку

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд",

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва "Плесо"

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконано в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень. 

Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних 

закупівель 

6 404,5 Виконано Захід за рахунок бюджетних коштів виконано в повному обсязі в межах 

доведених бюджетних призначень Власні кошти виконано відповідно 

затвердженому плану на рік

37.Вирощування/дорощування саджанців 

дерев та чагарників з наступною 

безоплатною їх передачею КП УЗН м. 

Києва 

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

7 805,1 0,0 6 302,1 1 503,0 865,2 Виконано Захід виконано в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень та 

фактичних власних надходжень



2020-2021 18 105,2 18 105,2

2020-2021 1 256,4 1 256,4

2019-2022 10 504,5 10 504,5

2020-2022 14 451,6 14 451,6

2019-2021 5 965,6 5 965,6

2019-2022 27 228,1 27 228,1

2019-2022 5 735,8 5 735,8

2019-2022 380 469,1 380 469,1

2019-2022 29 834,1 29 834,1

2019-2022 9 484,2 9 484,2

2019-2023 0,0 0,0

2019-2023 19 865,3 19 865,3

2019-2021 0,0 0,0

38.Придбання спеціальної техніки та 

обладнання для благоустрою міста

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд", 

Комунальне підприємство "Дарницьке 

лісопаркове господарство", Комунальне 

підприємство "Лісопаркове господарство 

65 800,0 0,0 65 800,0 0,0 0,0 Виконано Захід за рахунок бюджетних коштів виконано в повному обсязі в межах 

доведених бюджетних призначень. Економія бюджетних коштів виникла за 

рахунок проведення електронних закупівель 

39.Пожежне депо і два лісових кордони 

Дарницького лісопаркового господарства

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене 

економією коштів

40. Влаштування поливо-зрошувальної 

мережі в парку на Русанівській 

набережній

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

10 640,0 0,0 10 640,0 0,0

41. Будівництво насосної станції на озері 

Вирлиця та водопроводу технічної води 

для поливу зелених насаджень 

Харківської площі та проспекту Бажана в 

Дарницькому районі

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

14 581,2 0,0 14 581,2 0,0 0,0 Виконано Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене 

економією коштів

0,0 Виконано Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене 

економією коштів

42.Реконструкція парку відпочинку в 

урочищі «Наталка» в Оболонському 

районі

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

16 500,0 0,0 16 500,0 0,0

43.Будівництво парку вздовж просп. 

Генерала Ватутіна між просп. 

Володимира Маяковського та вул. Оноре 

де Бальзака у Деснянському районі

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене 

економією коштів

0,0 Виконано частково Будівельні роботи здійснювались на об'єкті згідно договору №269/12 від 

16.12.19.. Відхилення спричинила неможливість своєчасного визначення КО 

"Київзеленбуд" підрядної організації для виконання залишку робіт 

передбачених на 2020 рік через проблеми, які виникли в процесі розробки 

проєктно-кошторисної документації, що необхідна для забезпечення 

подальшого виконання робіт. Таким чином, обсяги робіт, які планувалось 

виконати в 2020році виконуватимуться в наступних звітних періодах.¶

0,0 Виконано Захід виконано в межах укладених договорів, відхилення спричинене 

економією коштів

46.Реконструкція парку відпочинку 

"Оболонь" в урочищі »Наталка» по 

Оболонській набережній

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

5 750,0 0,0 5 750,0 0,0

0,0 Виконано Захід виконано в межах затверджених бюджетних призначень та укладених 

договорів, відхилення спричинене економією коштів

47.Капітальний ремонт парків, скверів, 

інших об'єктів зеленого господарства м. 

Києва

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

388 338,2 0,0 388 338,2 0,0

48. Реконструкція та благоустрій 

ландшафтного парку у Солом'янському 

районі

Комунальне підприємство "Київський 

центр розвитку міського середовища"
40 000,0 0,0 40 000,0 0,0

49.Реконструкція та благоустрій парку 

«Юність» у Святошинському районі

Комунальне підприємство "Київський 

центр розвитку міського середовища"
11 039,2 0,0 11 039,2 0,0 0,0 Виконано  Заплановані роботи виконані у повному обсязі, в межах доведених бюджетних 

призначень. Розбіжність пов'язана з тим, що після проведення тендеру 

перемогла більш економічно вигідна пропозиція

0,0 Виконано Захід виконано в межах затверджених бюджетних призначень та укладених 

договорів, відхилення спричинене економією коштів

0,0 Не виконано На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не 

достатньо-роботи не проводились

50.Благоустрій території Долобецького 

острову у Дніпровському районі

Комунальне підприємство "Київський 

центр розвитку міського середовища"
1 100,0 0,0 1 100,0 0,0

0,0 Виконано Захід виконано в межах затверджених бюджетних призначень та укладених 

договорів, відхилення спричинене економією коштів

53.Реконструкція та благоустрій парку 

«Орлятко»у Солом'янському районі

Київське комунальне об'єднання зеленого 

будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста "Київзеленбуд"

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

0,0 Не виконано На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не 

достатньо-роботи не проводились

56.Реконструкція та благоустрій парку 

«Кіото» у Деснянському р-ні

Комунальне підприємство "Київський 

центр розвитку міського середовища"
100,0 0,0 100,0 0,0



2019-2022 3 595,3 3 595,3

2020-2021 30 155,9 30 155,9

2019-2021 23 773,2 23 773,2

2020-2021 892,6 892,6

2019-2021 0,0 0,0

1 910 280,2 1 785 583,8

2019-2021 2 214,3 2 214,3

2019-2021 0,7 0,7

2 215,0 2 215,0

2020-2021 39 739,9 39 739,9

39 739,9 39 739,9

1 979 911,2 1 855 214,8

0,0 Виконано частково Не до освоєння коштів пов'язане з неповним виконанням проектно-

вишукувальних робіт, у зв'язку з пандемією підрядник не зміг вчасно у 

повному обсязі виконати проектно-вишукувальні роботи            ¶ ¶

58.Будівництво парку культури і 

відпочинку Парк  «Почайна» в 

Оболонському р-ні 

Комунальне підприємство "Київський 

центр розвитку міського середовища"
3 900,0 0,0 3 900,0 0,0

59.Реконструкція та благоустрій парку 

"Володимирська гірка" у 

Шевченківському районі

Комунальне підприємство з утримання та 

експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення 

"Спецжитлофонд"

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0

60.Придбання посадкового матеріалу  КО Київзеленбуд,  КП УЗН м.Києва 26 025,1 0,0 26 025,1 0,0 0,0 Виконано  За рахунок недофінансування, яке виникло у зв'язку з недовиконанням 

дохідної частини бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині 

коштів по відновленій вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню 

на території міста Києва

0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених бюджетних призначень. Через 

запровадження карантинних заходів у країнах Європи мали місце певні 

обмеження щодо міжнародних перевезень, які унеможливили своєчасну 

поставку матеріалів (клінкерної цегли виробництва Німеччини), необхідних 

для завершення робіт 

0,0 Виконано Відсутність доручень відповідно Протоколу комісії на вивезення побутових 

відходів

61. Забезпечення вивезення побутових 

відходів, що несанкціонована створені на 

територіях міста 

Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

"Київкомунсервіс"

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

62.Спрощення порядку визначення 

територій зелених зон, закріплення меж 

міських лісів, лісопарків, буферних парків 

гідропарків і парків, а також 

недопущення їх забудови

Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 Виконано Рішенням від 26 червня 2018 року N 997/5061 "Про ініціативи створення 

об'єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва" визначено порядок 

створення об'єктів благоустрою зеленого господарства, яким спрощено 

порядок створення таких об'єктів та надано право будь-якому громадянину 

ініціювати процедуру такого створення. За 2020 рік підтримано 81 ініціативу, 

що в порівнянні з 2019 на  35 більше

2 135 256,4 0,0 1 981 114,9 154 141,5

0,0

0,0 124 696,4

Завдання:  2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний .Економія бюджетних коштів  за результатами проведених 

закупівель через електронну систему Прозорро

1. Проведення еколого -просвітницьких, 

інформаційних заходів, фінансування 

постійно діючої виставки риб  

Комунальне підприємство "Київський 

міський Будинок природи"
2 682,8 0,0 2 682,8

2. Підготовка та затвердження  

екологічного паспорту міста Києва

Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконаний в межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік 

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

Завдання:  3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

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

1. Створення міської системи програмно-

апаратних засобів збору та обробки 

даних про стан довкілля міста Києва

Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

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

124 696,4

0,0 0,0

0,0 0,0 Виконано Економія бюджетних коштів  за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

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

Заплановані бюджетні асигнування 

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

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього

1 200 822,1 1 855 214,8 834 778,9 1 020 435,9 184 120,5 3 734,2 180 386,2

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

загальний 

фонд
спеціальний фонд

2 039 335,3 838 513,1


