
бюджет 
м.Києва

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2020, 2021 0.0 0.0

2021 0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2020, 2021 0.0 0.0

0.0 0.0

2020, 2021 0.0 0.0

2020, 2021 0.0 0.0

0.0 0.0

2020, 2021 0.0 0.01,000.0 0.0 1,000.0 0.0
Завдання:  3.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

0.0 0.0 Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

1 .Проведення науково-
технічних конференцій і 
семінарів, організація виставок 
та інших заходів щодо 
пропаганди охорони 
навколишнього природного 
середовища, видання 

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"

0.0 0.0 Не виконано Згідно рішення КМР від 27.05.2021 №1252/1293 "Про затвердження 
переліку  природоохоронних заходів у місті Кмєві, що фінансуватимуться 
з Київського міського фонду охорони навколишнього середовища у 2021 
році" даний захід на 2021 рік не передбачений

1,500.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0

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) "Київкомунсервіс"

1,000.0 0.0 1,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

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"

500.0 0.0 500.0 0.0

0.0 0.0

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

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 31,003.0 0.0 31,003.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

2. Будівництво системи поливу в 
парку Позняки в Дарницькому 
районі міста Києва, в тому числі 
проектні роботиі

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району 
міста Києва

3,000.0 0.0 3,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

1. Заходи з озеленення міста та 
влаштування поливо-
зрошувальних систем

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

16,003.0 0.0 16,003.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

0.0 0.0 Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

9. Створення  водоохоронних  
зон спрямованих  на запобігання 
забрудненню,  засміченню та 
виснаженню 
водних  ресурсів м.Києва

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

8,000.0 0.0

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

держав- 
ний 

бюджет

бюджет 
м.Києва

Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

інші 
джерела

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища
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"

8,000.0 0.0

Виконавці 
заходу

Термін
вико-
нання
(план/
факт)

0.0 0.0

Інформація 
про 

виконання 
заходу

Причини невиконання
Усього

у тому числі: за джерелами:

Усього

у тому числі: за джерелами:

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.) Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

інші 
джерела

держав
- ний 

бюджет

Інформація про виконання програми
за 2021, 1 півріччя

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



2020, 2021 0.0 0.0

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

43,317.2 42,503.0

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

2,991.8 2,991.8

2019, 2021 0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022-2023

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022- 
2025

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

979.2 979.20.0 0.0 Виконано 
частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на ІІ кв. 2021 
року в звязку з особливостями терміну виконання заходу

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"

7,075.2 0.0 7,075.2 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020  №24/24   
 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"   не передбачені  на 2021 рік

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020  №24/24   
 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"   не передбачені  на 2021 рік

13.Придбання та встановлення 
модульних туалетів (санітарних 
контейнерів із ізольованою 
ємністю під контейнери) на 
пляжах та зонах відпочинку

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва "Плесо"

4,500.0 0.0 4,500.0 0.0

12.Заміна зношених та 
морально застарілих  
виробничих приміщень  на 
сучасні модульні конструкції 

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 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

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"

55,745.0 0.0 55,745.0 0.0

9.Будівництво системи 
регулювання рівня води в 
водоймі «Озеро Сонячне» 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"

17,829.7 0.0 17,829.7 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

0.0 0.0 Не виконано Оголошено тендерну процедуру

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"

36,946.8 0.0 36,946.8 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"

223.7 0.0 0.0 223.7

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020  №24/24   
 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"   не передбачені  на 2021 рік

0.0 0.0 Виконано 
частково

Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 2021 
року

4.Придбання спеціалізованої 
техніки, обладнання для 
утримання та обслуговування 
земель водного фонду м. Києва

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

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"

2,509.5 0.0 2,509.5 0.0

0.0 0.0 Не виконано Проводяться підготовчі роботи

0.0 814.2 Виконано 
частково

Виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 2021 
року та фінансових планів на 2021 рік

2. Прийняття на баланс КП 
«Плесо»  безгосподарних   
водних об'єктів та оформлення 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва "Плесо"

223.9 0.0 223.9 0.0

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"

102,544.5 0.0 99,000.0 3,544.5

0.0 0.0

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1,450.0 0.0 1,450.0 0.0

Не виконано Не затверджений розподіл коштів міського природоохоронного фонду для 
фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Кмєві на 2021 
рік. Проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про  забезпечення 
виконання у 2021 році природоохоронних заходів у місті Києві»"   
знаходиться на погодженні визначений Регламентом порядку в 
структурних підрозділах КМДА 

Проведення науково-технічних 
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) "Київкомунсервіс"

450.0 0.0 450.0 0.0 0.0 0.0



2019, 
2020, 2021 
- 2022-2025

1.5 1.5

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

14,454.1 14,454.1

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

1,206.7 1,206.7

2021 - 
2022-2025

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

347,170.3 324,108.4

2019, 
2020, 2021

65,881.2 50,181.10.0 15,700.1 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року та фінансових планів на 2021 рік

31.Оновлення лісів, проведення 
санітарно-оздоровчих рубок та 
їх захист від пожеж

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство",
Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа",
Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

147,685.0 0.0 110,000.0 37,685.0

0.0 23,061.9 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року та фінансових планів на 2021 рік

30.Утримання парків, скверів, 
бульварів, вуличних насаджень 
та інших впорядкованих зелених 
насаджень загального 
користування

Районні в місті Києві державні адміністрації, Київське комунальне об'єднання 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",
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 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 Святошинського 
району міста Києва,
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського 
району міста Києва,
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського 
району міста Києва

779,370.6 0.0 681,882.6 97,488.0

0.0 0.0 Не виконано ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОТРЕБУЄ СХВАЛЕННЯ ТА В 
ПОДАЛЬШОМУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗГІДНО З ЧИННИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ. Забезпечується прийняття розпорядчого документа 
про схвалення ТЕО.

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"

10,000.0 0.0 10,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (НА ДІЛЯНЦІ ОЗЕРА 
КИРИЛІВСЬКЕ) ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ГРАФІКУ. 
ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО 
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" (НА ДІЛЯНКАХ ВІДКРИТОГО РУСЛА 
Р.ПОЧАЙНА ТА ШЛЮЗУ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ).

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"

20,000.0 0.0 20,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

0.0 0.0 Виконано 
частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на І півріччя 
2021 року

22.Реконструкція очисних 
споруд дощових  вод житлового 
масиву Біличі по вул. 
Обухівській, 13А  у 
Святошинському районі

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

21. 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"

4,026.8 0.0 4,026.8 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020  №24/24   
 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"   не передбачені  на 2021 рік

0.0 0.0 Виконано 
частково

Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на І півріччя 
2021 року

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"

1,691.1 0.0 1,691.1 0.0

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"

37,926.0 0.0 37,926.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано  По об’єкту «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ 
ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» 
подано ескізний проєкт на експертизу, отримано зауваження експертизи та 
проведено закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі», визначено виконавця робіт та укладено з ним договір на 
доопрацювання проєктно-кошторисної документації стадії ЕП та 
завершення проєктних робіт. 2. По об’єкту «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"» 
узгодження проєктної документації з відповідними службами, 
організаціями та установами згідно з чинним законодавством.

0.0 0.0 Виконано 
частково

ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО РОБОЧОГО 
ПРОЕКТУ.ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА В ЕКСПЕРТНУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА». ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ 
ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

18.Капітальний ремонт 
елементів благоустрою на зонах  
відпочинку біля води в м. Києві 
та розчистка водойм

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"

110,000.0 0.0 110,000.0 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"

25,000.0 0.0 25,000.0 0.0



2019, 13,603.3 9,491.5

2019, 
2020, 2021

290.9 290.9

2019, 
2020, 2021

11,824.9 9,969.2

2019, 
2020, 2021

3,670.2 3,408.5

2020, 2021 0.0 0.0

2020, 2021 
- 2022

993.4 993.4

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2021 - 
2022-2024

0.0 0.0

2021 - 
2022-2024

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

10,763.6 10,763.6

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022-2023

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022-2023

0.0 0.00.0 0.0 Не виконано ВИЗНАЧЕНО ОБ'ЄМИ РОБТ ДЛЯ ВИКОНАНННЯ В 2021 РОЦІ. НА 
КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОВ 
"БК БУД АЛЬЯНС", З ЯКОЮ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ 
РОБІТ ВІД 08.06.2021 №148/6.

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

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

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

30,000.0 0.0 30,000.0 0.0

52.Реконструкція та благоустрій 
Наводницького парку у 
Печерському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 30,000.0 0.0 30,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

50.Благоустрій території 
Долобецького острову у 
Дніпровському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 8,000.0 0.0 8,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано ВІДМІНА ТОРГІВ. НЕМОЖЛИВІСТЬ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ 
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. 
ЗАМОВНИКОМ БУЛО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ В ТЕНДЕРНІЙ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ВЖЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ.

0.0 0.0 Виконано 
частково

Причиною низького рівня виконання програми є тривалість проведення 
процедур закупівель та підготовки проектнокошторисної документації.

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

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

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

390,000.0 0.0 390,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

45.Благоустрій парку 
«Аскольдова могила» у 
Печерському районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

1,000.0 0.0 1,000.0 0.0

44. Благоустрій Печерського 
ландшафтного парку у 
Печерському районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

1,000.0 0.0 1,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 
ВІД 03.08.20 ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ 
(ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ, ВЕЛОДОРІЖКИ,  
ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ,ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ, 
АЛЬТАНКИ ТА РОБІТ З ОЗЕЛЕНЕННЯ)

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

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"

33,343.1 0.0 33,343.1 0.0

42.Реконструкція парку 
відпочинку в урочищі 
«Наталка» в Оболонському 
районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

30,343.9 0.0 30,343.9 0.0

0.0 0.0 Виконано 
частково

РОДУВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ 
СТАНЦІЇ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПДНО 
УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 17.04.2020 №108/4. ПРОКЛАДЕНО 
МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ, ВЛАШТОВАНІ 
ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ.

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"

10,502.6 0.0 10,502.6 0.0

0.0 0.0 Не виконано Триває процес проведення закупівель з придбання спеціальної техніки та 
обладнання для благоустрою міста

0.0 261.7 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року

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 "Конча-Заспа",
Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

65,000.0 0.0 65,000.0 0.0

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"

8,503.3 0.0 6,932.3 1,571.0

0.0 1,855.7 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року

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"

29,828.2 0.0 21,744.2 8,084.0

0.0 0.0 Виконано 
частково

КО "Київзеленбуд" виконано робіт з розробки технічної документації із 
землеустрою по 18 об'єктам на суму 290,9 тис.грн. Розпочато виконання 
робіт згідно укладених 70 договорів, а також триває процес підготовки 
пакету документів для розробки проектів землеустрою щодо відведення у 
постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою. КП 
"Конча-Заспа" -продовжується виконання договору  від 13.11.2017 року № 
13/10-2017 . КП "Дарницьке ЛПГ" - проводиться підготовка  до 
проведення процедури закупівлі. КП "Святошинське ЛПГ" - З метою 
обгрунтування доцільності закупівлі, її обсягів,якісних характеристик, та 
очікуваної ціни закупівлі,підприємством здійснюється моніторинг цін на 
закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації та відповідно розробляється тендерна документація

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"

7,037.2 0.0 7,037.2 0.0

0.0 4,111.8 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року та фінансових планів на 2021 рік

32. Забезпечення організації, 
координації та контролю 
діяльності підприємсв зеленого 
господарства міста

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд"

33,605.0 0.0 20,400.0 13,205.0



2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2019, 2020, 0.0 0.0

2019, 
2020, 2021 
- 2022

0.0 0.0

2020, 2021 0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

4,697.9 4,697.9

2020, 2021 0.0 0.0

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

521,846.2 476,040.8

2019, 
2020, 2021

1,177.6 1,177.6

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

1,177.6 1,177.6

2019, 
2020, 2021

0.0 0.0

0.0 0.0

523,023.8 477,218.4

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

45,805.4

0.0 0.0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 2,288,666.7 0.0 2,126,865.6 161,801.1

0.01. 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)

0.0

0.0

0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020  №24/24   
 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"   не передбачені  на 2021 рік

40,000.0 0.0 40,000.0 0.0

40,000.0 0.0 40,000.0

0.0 0.0

Завдання:  3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3,085.5 0.0 3,085.5 0.0

0.0 0.0 Не виконано Підготовка та затвердження  екологічного паспорту міста Києва 
здійснюється власними силами працівниками Управління екології та 
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

0.0 0.0 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року

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

Завдання:  2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

1. Проведення еколого -
просвітницьких, інформаційних 
заходів, фінанування постйно 
діючої виставки риб  

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи" 3,085.2 0.0 3,085.2 0.0

0.0 0.0 Не виконано Заплановано на 3- 4 квартал 2021 року

2,211,628.2 0.0 2,049,827.1 161,801.1 0.0 45,805.4

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 0.0 Не виконано Захід заплановано на ІІІ квартал 2021 року61. Забезпечення вивезення 
побутових відходів, що 
несанкціоновано створені на 
територіях міста 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"

3,000.0 0.0 3,000.0 0.0

0.0 0.0 Виконано 
частково

Захід виконується в межах затверджених планів асигнувань на 1 півріччя 
2021 року

60.Придбання посадкового 
матеріалу

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд",
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 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 Святошинського 
району міста Києва,
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського 
району міста Києва,
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського 
району міста Києва

18,000.0 0.0 18,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано ВІДПОВІДНО ДО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ПРО БЮДЖЕТНІ 
АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА 2021 РІК ФІНАНСУВАННЯ 
РОБІТ У СІЧНІ - ЧЕРВНІ ПОТОЧНОГО РОКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

0.0 0.0 Не виконано РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ, ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ 
РОБІТ

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

58.Будівництво парку культури і 
відпочинку Парк  «Почайна» в 
Оболонському р-ні 

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 35,000.0 0.0 35,000.0 0.0

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

0.0 0.0 Не виконано Кошти на виконання  заходу згідно рішення  КМР від 24.12.2020 №23/23 
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки" та  рішення КМР №24/24 від 24.12.2020 року  "Про бюджет 
міста Києва на 2021 рік"  на 2021 рік  не передбачені 

55.Реконструкція та благоустрій 
парку«Нивки» у 
Шевченківському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 25,000.0 0.0 25,000.0 0.0

54.Рекострукція та благоустрій 
парку з бюветним комплексом 
на вул. Кадетський гай та вул. 
Івана Пулюя у Солом'янському 
районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" 13,167.0 0.0 13,167.0 0.0



642,551.9 670,120.2

усього загальний фонд спеціальний фонд

1,789,890.5 1,086,050.3 703,840.2 477,218.4 443,498.4 33,720.0 1,312,672.1

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд

3. Аналіз виконання за видатками в цілому
тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2021 рік з урахуванням змін Проведені видатки за звітний період Відхилення


