
Звiт про досягненнi цiлi вiдповiдно (СТРАТЕГIчНоГо ПЛАнУ
ДЯЛЬНОСТI УПРАВЛIШ]rI ЕКОЛОГII ТА tIРИРОДНЮ( PECYPCIB
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИIВСЬКОI MICЬKOI РАДI (KЙBCЬKOI
MICbKoi дЕржАвноi ддмtшстрАцII)>

Кiлькiснi показники, що досягнутi в результатi виконання завдань до
стратегiчних чiлей Управлiння

Завдання показники Одиницi
вимiру

2020 ФАкт
2020

Причини
не до
виконанн
я

l . 1 .<Координацiя
дiяльностi та
контроль
пiдприемств,

установ та
органiзацiй,

розташованих на
територii MicTa
Киева, незалежно
вiд форм
власностi та
пiдпорядкування

у галузi охорони
довкiлля та
використання
природних
pecypciB>

кiлькiсть
виданих
дозволiв на
викиди
забруднюючих
речовин в

атмосферне
повiтря
стацiонарними
джерелами 2 та
З групи

одиниць

820 2l8 Зменшил
ась
кiлькiсть
звернень
пiдприем
ств з
метою
отриманн
я дозволу

кiлькiсть
заре€строваних
звiтiв з
iнвентаризацii

620 241 Зменшил
ась
кiлькiсть
звернень
пiдприем
ств з
метою
отриманн
я дозволу
у зв'язку
з
карантин
ними
обмежен
нr{ми

кiлькiсть
виданих

фонових
концентрацii
забруднюючих
речовин
атмосферному
для 2 групи

в

60 40

Зареестрованi
декларацii про
вiдходи

одиниць l600 820 Загаrrом
опрацьов
ано 1540

Подання
суб'ектами
господарювання

одиниць 80 97

Стратегiчва цiль Л!l
<<Забезпечення збереження навколишнього природного середовища MicTa
Киева>>



щорlчних змlн
до ресстрових
карт ОУВ
кiлькiсть
проведених
консультацiй
для суб'ектiв
господарювання,
якi мають HaMip
провадити або
провадять
господарську
дiяльнiсть.

одиниць 150 l00 У зв'язку
з
карантин
ними
обмежен
ня

ГIлоща водних
обектiв що
IIлану€ться

утримувати,
реконструювати,
провести
капiтальний
ремонт

га 1145 1145

1.2.<Органiзачiя
екологiчноi
освiти та
екологiчного
виховання
громадян)

кiлькiсть
проведених
заходiв
(виставок,

форумiв,
конференцiй)

одиниць 50

1.З.кIнформування
населення,
пiдприемств,

установ та
органiзаuiй про
стан
навколишнього
природного
середовища через
засоби MacoBoi
iнформацii>

Екологiчний
паспорт

одиниць 1 1

одиниць 90 30

Стратегiчна цiль Ng2
<<Розвиток та збереження територiй зелених зон MicTa Кисва>>

Завдання Кiлькiснi,
показники

Один
ицi
вимiр

2020 ФАкт
2020

Причини не
до
виконаннlI

1 7(виставо
к)+1З
(екскурсiй)
+40(заходi
в):70

Iнформацiя про
iснуючi
досягнення
щодо
збереження
навколишнього
середовища



у
2.1.<Формуван
ня та
реалiзацiя
полiтики щодо
озеленення
територiй
MicTa>

Територii
зелених зон м.
Кисва

га з470 з547,66

кiлькiсть
реконструйова
них,
вiдремонтован
их паркiв,
cKBepiB

од 100 80 у зв'язку iз
скJIадною
соцiально-
економiчною
сrrryачiею в

l KDa'tЪi та м.
Кисвi, та
запровадженням
ч м. Кисвi та
KpalHl
надзвичайнот
ситуацiТ
(карантину) та
здiйсненням
заходiв,
спрямованIr( на
запобiгання
поtuиренню,
локалiзацii та
лiквiдацiт
спалахiв,
епiдемiй та
пандемiй
KopoHoBipycHoi
хвороби
(covlD-l9), до
Профами
економiчного i
соцiального

розвитку м.
Киева на 2020
piK були BHeceHi
змiни, в частинi
капiтальних
вкладеtlь та
зменшенi обсяги
фiнансування

кiлькiсть
нових паркiв,
cKBepiB,
бульварiв

од 25

2.2.<Забезпече
ння

реryлювання у
сферi
органiзацii,
охорони i

використання
територiй та
об'ектiв
природно-
заповiдного

фо"ду MicTa

Затвердження
проектiв
землеустрою

га |20 l б,l07685

збiльшення
територiй на
мешканця

м2lлю
д

22 )1 <,7

Територii та
об'екти ПЗФ,
шо
розташованi на
балансових
територiях

га 14660 18507,7

87



Киева,
територiй

та

зелених зон.))

комунальних
пiдприсмств,
пiдпорядкован
их Управлiнню
екологii та
природних
pecypciB

Завдання Кiлькiснi,
показники

2020 ФАкт
2020

Причини
не до
виконаннJI

3.1.<Впровадження
ефективного
планування
видаткiв>

кiлькiсть
проведених
консультацiй

одиницl l0 l0

З.2.<Ефективне
цlльове
використаЕня
бюджетних
коштiв>

l кiлькiсть
проведених
перевiрок
головним
спецiалiстом
з питань
внутрiшнього
аудиту та
контролю

одиницl 2 Перевiрки не
про8одилися,

у зв'язку з
наявнiстю в
Управлiннi
екологiт та
природнtD(
pecypciB
вихонавчого
оргаt{у
кяiвськоi
MicbKoi рали
(КиiЪськоi
MicbKoi
державноi
aшliHicTpauii)
вакантноi
поса,/ш
головного
спецiалiста з
питань
внутр iшньо го
аудиry та

фiнансового
КОНТРОJIЮ

Стратегiчна цiль Ns3
<<Ефективне управлiння пlдпорядкова ними комунальними
пlдп и€мствами))

Стратегiчна цiль Ns4
<Забезпечення недопущення негативного впливу на довкiлля у процесi
прийняття рiшень про реалiзачiю планованоi дiяльностi>>

Завдан ня Кiлькiснi,
показники

Одиницi
вимiру

2020 ФАкт
2020

4.1.
<Пiдвищення
прозоростi

кiлькiсть
наданих
консультацiй

одиниць 12 1 У зв'язку з
впровадженням
карантину та
обмежувальних

Одиницi
вимiру

Причини не
до
виконаннrI



здlиснення
процедури
оцiнки
впливу на
довкiлля у
процесi
прийнят,гя

рiшень про
провадження
планованоi
дiяльностi>

заходlв,
пов'язаних iз
поширенням
KopoHaBipycHoi
хвороби
(COVID-I9) та
на виконання
гryнкry 5.З
протоколу
засiдання
постiйноi
Koмlcll з
питань
техногенно_
екологlчноl
безпеки та
надзвичайних
сиT ачiй вiд
l6.0з.2020 Ns
l0 скасуванню
пiдлягае,
зокрема,
проведення
особистих
прийомiв
громадян до
особливого
розпорядженнJl

4.2.
<пiдвищення
iнституцiйноi
проможностi
Управлiння>;

кiлькiсть
працiвникiв
Управлiння,
якi проЙшли
професiЙне
навчання

одиниць 5 27

кiлькiсть
залучених
експертiв

одиниць

роздIл vI
Фiнансове забезпечення Управлiння для досягнення стратегiчних цiлей

Видатки Управлiння в розрiзi бюджетних програм на 2019-2022 роки
тпс. н.

ФАкт
2020

Причини не до
виконання

Бюджетнi програми 2020 piK

l l з09,48
розбiжнiсть виникла
за рахунок
дотримання заходiв з

енергозбереlкення, за

рахунок eKoHoMiI
бюджетнкх коштiв за

результатам и

здiйснених закупiвель
через елекгронну
систему публiчних

l

28l0l60 <Керiвництво

управлiння у сферi екологi
та природних pecypclB у Mlcтl
Киевi>

l

l |1452,7

Jф

зlл



закупiвель Прозорро

2
<Органiзацiя

населених
68958l,079 666102,04 розбiжнiсть виникла

за рахувок eKoHoMiT
бюджетких коштiв

з20з72,76 Недовиковання
виниIоIо за рахунок
eKoHoMii бюджетних
KoruTiB за рахунок
проведенн,I процедур
закупiвлi через
систему Прозоро;
через запроваФкенtul
карантиннtо< заходiв

у краiнах европи i, як
наслiдок, введення
певнtтх обмежевь
шодо мiжнаро.чнло<

перевезень, якi

унеможJIивI1ли
свосчасну поставку
MaTepiалiB,
необхiдних для
заверruення робiт;
через трившIе
погодх(енtUI
про€ктнж
локументачiй в

державних органах,
шо призвело до
затримки у TepMiHax
завершення
проектню< робiт та
проведення
експертt{зи проскгноТ
документацii, цо у
свою черry
вiлтермiнувало

розробку робочоТ
документацiТ на 202l
piK; по леяких
об'ектах роботи не
викоt{уыrлися через
недостатнього
затвердженого обсяry
бюджетних
асиIнувань,;
необхiднiсть
кориryвання
проекгнпх рiшень у
зв'язку зi змiвою
мiстобулiвноi
сиryачii частинi
навколttшнього
оточення, частковоТ
змiни рельефу
лiлянки, умов
водовiдведення тощо.

з6964,7,4

J

28l73 l0 (Будiвництво
об'ектiв житлово-
комунапьного господарства>

розбiжнiсть виниtсlа
за рахунок eKoHoMii
бюджетних коштiв|52з0"704 |522|,16

2817збз (Виконання

iнвестицiйних проектiв в

рамках здiйснення заходiв

2816030
благоустрою
пунктiв)



4 щодо
економiчного

соцlально-

розвитку
окремих територiй)

5

2817691, (Виконання заходiв
за рахунок цiльових фонлiв,
утворених Верховною Радою
ABToHoMHoi Республiки
Крим, органами мiсцевого
самоврядування i мiсцевими
органами виконавчоi влади i

фондiв, утворених
Верховною Радою
ABToHoMHoi Республiки
Крим, органами мiсцевого
самоврядування i мiсцевими
органами виконавчоi влади)

2l7825,08 ||22,7з,з8L

6

2818120 <Заходи з органiзацii

рятування на водах>

з7,7з0,5,7 з,74з0,92 вiдхилення виникло
за рахунок eKoHoMiT
коштiв при
провеленнi
електроннлlх
закупiвель

7

28183 11 <Охорона та

рацiона.пьне використання
природних pecypciB)

8

28l8ЗЗ0 <Iнша дiяльнiсть у
сферi екологii та охорони
природних pecypciB>

427 44.55 J]оýд )д вiдхилення виникло
за рахунок eKoHoMiT
коштiв при
провеленнi
елекФонttID(
закупiвель

9

2818340 кПриродоохороннi
заходи за рахунок цiльових

фондiв>

з42,78,1 27675,98 вiдхллення
сприtlинене

невtiконанням
заrrланованого обсяry

робiт, що викликане
тривалiстю окремих
прочесiв з проведення
захолiв з охорони

рачiонального
використаннrl водних
та природних

ресурсЬ; через
вiлмiну торгiв за

рiшенням постiйно
дiючот
адм iнiстратив Hoi
колегii
АНТИМОНОПОЛЬНОГО
KoMiTery вiл
30.11.2020 л9 22l4з-
р/пк-пз про
визначення
Ilереможшr, а також
за рахунок eKoHoMiT
бюджетню( коштi

розбiжкiсть виникла
за рахунок
недовиконанюl
дохiдноi частини
бюджеry MicTa Кисва
за спецiальншrr

фондом в частинi
коштiв по вiдновленiй
BapTocTi зелених
насаджень, що
пiд.rrягають
видitленню на
TeprTopiT MicTa Кисва
та в частинi
чйьового фонлу



яка виникла за

резул ьтатам и
проведенюI
елекIронних
закупiвель

10 2817l30 <Здiйснення заходiв
iз землеустрою>

2з00,7з,7 2072,75 розбiжнiсть виниюrа
через не можливiсть
завершенttя
погоджувiIльних
rrроцедур

Виконувач обов'язкiв начаJIьника - ОлександрСАВЧЕНКО


