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Затверджено  

рішення Київської міської ради 

від_____________________ № __________ 

 

  

 

Зміни до Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя 

міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від                     

18 грудня 2018 року № 469/6520 (у редакції рішення Київської міської ради від                

23 липня 2020 року № 54/9133) 

 

1. Позицію 8 розділу І «ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ 

ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА КИЄВА НА 2019-2021 

РОКИ» викласти у такій редакції:  

 

 

 

 2. Таблицю 1 «ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ» розділу IV. 

«ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ 

ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ПРОГРАМИ» викласти у такій редакції: 

« 

8 

 

Обсяги 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

програми 

 

 

Всього 

(тис.грн) 

у тому числі, за роками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Всього 

 

 

6641817,014 2016038,165 2212217,559 2413561,290 

 

у тому числі за 

джерелами: 

 

 

    

8.1. 

державний 

бюджет 

 

20000,000   20000,000 

8.2. бюджету м. Києва 
6159196,394 1869360,165 2058076,059 2231760,17 

8.3. інші джерела 
462620,620 146678,000 154141,500 161801,120 
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«            Таблиця 1 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

                      Тис.грн 
              

 3. Таблицю 4 «ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ» розділу VІ. 

«ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

ПРОГРАМИ» викласти у такій редакції: 

 

«             Таблиця 4 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

     Тис.грн 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Комплексної 

програми 

2019 2020 2021 усього Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

всього, тис. грн,  

у тому числі: 
2016038,165 2212217,559 2413561,290 6641817,014 

державний бюджет 
  20000,000 20000,000 

коштів бюджету м. 

Києва 
1869360,165 2058076,059 2231760,17 6159196,394 

коштів інших джерел, 

усього: 

у тому числі:  

146678,000 154141,500 161801,120 462620,620 

власні кошти 

підприємств 
146 678,000 154 141,500 161 801,120 462 620,620 

Обсяг коштів, які 

пропонуються 

залучити на 

виконання Програми 

1 

2019 2020 2021 Усього  

 

 

 

 

 

 

 

» 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому числі: 
50462,575 34278,100 49080,750 

 

133821,425 

Бюджет міста Києва 50462,575 34278,100 49080,750 133821,425 
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 4. Таблицю 5 «Перелік завдань і заходів  Київська міська цільова програма охорони довкілля на 2019–2021 роки»      

розділу VІ. «ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ» викласти у такій 

редакції: 

 

«                    Таблиця 5 

Перелік завдань та заходів Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019-2021 роки 

 
Оперативна 

ціль 

Стратегії 

розвитку 

міста Києва 

до 2025 року 

Завдання 

програми 

Заходи програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці заходу Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування, 

(тис.грн.)  

Очікуваний результат (результативні  

показники) 

Назва 

показника*  

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в 

столиці та 

зниження 

негативного 

впливу на 

довкілля 

1.Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища 

1.Розчистка та 

ремонт споруд на 

озері Голубе 

(ставок 

Блакитний) в 

Подільському 

районі 

2019 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет  

м. Києва 

всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

1186,600     

1186,600 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

1186,600     

2019  продукту       

1186,600 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

1,000     

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

1186,600     
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об'єкт, 

тис.грн 

2021  якості       

  рівень 

виконання 

заходу,% 

 

100,000     

2.Обстеження та 

розчистка русла  

р. Либідь у 

Солом’янському, 

Шевченківському 

та 

Голосіївському 

районах та 

приведення його 

до належного 

технічного стану 

2019-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет  

м. Києва 

всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

38500,000 38500,000 38500,000 

16740,200 Загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

1500,000 7240,200 8000,000 

2019  продукту       

1500,0 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

1 1 1 

2020 ефективності       

7240,2 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

1500,000 7240,200 8000,000 

2021  якості       

8000,0 рівень 

виконання 

заходу,% 

3,896 22,702 43,481 

3.Розчистка та 

благоустрій озера 

Синє у 

Подільському 

2019-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

Бюджет  

м. Києва 

всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

19740,800   19740,800 
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районі, в т.ч. 

проектні роботи 

«Плесо» 4300,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

300,000   4000,000 

2019  продукту       

300,000 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

1 

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

300,000   4000,000 

2021  якості       

4000,000 рівень 

виконання 

заходу,% 

1,520   21,782 

4.Розчистка та 

благоустрій 

території озер 

Пущі-Водиці в 

Оболонському  

районі, в т.ч. 

проектні роботи 

2019-2020 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет  

м. Києва 

всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

1310,000 1310,000   

1310,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

700,000 610,000   

2019  продукту       

700,0 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

1 1   
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захід, од. 

2020 ефективності       

610,0 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

700,000 610,000   

2021  якості       

  рівень 

виконання 

заходу,% 

53,435 100,000   

5.Розчистка та 

благоустрій 

струмка Курячий 

Брід у 

Дарницькому 

районі м. Києва,  

у т.ч. проектні 

роботи 

2019-2020 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет  

м. Києва 

всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

1420,000 1420,000   

1420,0 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

1050,000 370,000   

2019  продукту       

1050,0 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

1 1   

2020 ефективності       

370,0 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

1050,000 370,000   

2021  якості       

  рівень 

виконання 

заходу,% 

73,944 100,000   
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6.Розчистка та 

благоустрій озер 

у парку Нивки у 

Шевченківському  

районі  м. Києва, 

у т.ч. проектні 

роботи   

2019 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                  

КО 

«Київзеленбуд» 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

6277,328     

6277,328 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

6277,328     

2019  продукту       

6277,328 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

1     

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

6277,328     

2021  якості       

  рівень 

виконання 

заходу,% 

100,000     

7.Розчистка та 

благоустрій  озер 

у парку 

Відрадний   у 

Солом’янському 

районі   районі  

м. Києва, у т.ч. 

проектні роботи 

2019 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                  

КО 

«Київзеленбуд» 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

9552,060     

9552,06 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

9552,060     

2019  продукту       
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9552,06 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

1,000     

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

9552,060     

2021  якості       

  рівень 

виконання 

заходу,% 

100,000     

8.Паспортизація 

малих річок і 

водойм 

2020-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  2000,000 500,000 

2500,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  2000,000 500,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

  2 2 

2020 ефективності       

2000,00 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  1000,000 250,00 

2021  якості       
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500,00 рівень 

виконання 

заходу,% 

  100,000 100,000 

9. Створення  

водоохоронних  

зон спрямованих  

на запобігання 

забрудненню,  

засміченню та 

виснаженню  

водних  ресурсів 

м.Києва 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

    5867,000 

5867,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

    5867,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

    5 

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

    1173,4 

2021  якості       

5867,00 рівень 

виконання 

заходу,% 

    100,000 

10. Заходи з 

озеленення міста 

та влаштування 

поливо-

2019-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                  

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

29896,587 13057,900 19063,750 
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зрошувальних 

систем 

КО 

«Київзеленбуд» 

62018,237 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

29896,587 13057,900 19063,750 

2019  продукту       

29896,587 кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

22 12 10 

2020 ефективності       

13057,9 середні 

витрати на 1 

об'єкт , 

тис.грн 

1358,936 1088,158 1906,375 

2021  якості       

19063,750 рівень 

виконання 

заходу,% 

100,000 100,000 100,000 

11. Будівництво 

системи поливу в 

парку Позняки в 

Дарницькому 

районі міста 

Києва, в тому 

числі проектні 

роботиі 

2020-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,            

КП УЗН 

Дарницького 

району м.Києва 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  23000,000 24329,084 

8000,00 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  3000,000 5000,000 

2019  продукту       

  площа 

території, яка 

потребує 

забезпечення 

поливу, м.кв. 

    50900,000 
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  площа 

поливу, що 

планується 

влаштувати, 

м. кв.. 

    8000 

2020 ефективності       

3000,00 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  3000,000 0,625 

2021  якості       

5000,00 рівень 

виконання 

заходу,% 

  13,043 32,882 

12. Розробка 

Проекту 

організації 

території 

регіонального 

ландшафтного 

парку 

«Партизанської 

слави», охорони, 

відтворення та 

рекреаційного 

використання 

його природних 

комплексів та 

об’єктів 

2020-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,            

КП УЗН 

Дарницького 

району м.Києва 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  500,000 500,000 

1000,00 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  500,000 500,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

  1 1 

2020 ефективності       

500,00 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  500,000 500,000 

2021  якості       

500,000   
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рівень 

виконання 

заходу,% 

  100,000 100,000 

13. Проведення 

обстеження 

грунтів 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів        

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

    1500,000 

1500,00 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

    1500,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

    40,000 

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

    37,500 

2021  якості       

1500,000 рівень 

виконання 

заходу,% 

    100,000 

14. Проведення 

спеціальних 

заходів, 

спрямованих на 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,            

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

    200,000 
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запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

природних 

комплексів 

територій та 

об'єктів 

природного 

заповідного 

фонду 

КО 

"Київзеленбуд" 

200,00 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

    200,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

    1 

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

    200,000 

2021  якості       

200,000 рівень 

виконання 

заходу,% 

    100,000 

2.Впровадження 

сучасної 

методів 

переробки 

твердих 

побутових 

відходів та 

обмеждення їх 

поховання на 

полігонах 

1 .Будівництво 

комплексу з 

переробки та 

утилізації 

рослинних 

відходів (в тому 

числі проектні 

роботи) 

2019-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                  

КО 

«Київзеленбуд» 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  30000,000 30000,000 

5000,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  3000,000 2000,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

  1 1 



14 

 

захід, од. 

2020 ефективності       

3000,0 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  3000,000 2000,000 

2021  якості       

2000,0 рівень 

виконання 

заходу,% 

 

  10,000 16,667 

2. Закупівля 

контейнерів для 

збору 

небезпечних 

відходів у складі 

побутових 

(використані 

елементи 

живлення та 

люмінісцентні 

лампи) 

2020-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                             

КП 

«Київкомунсервіс» 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  2000,000   

2000,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  2000,000   

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

  212   

2020 ефективності       

2000,0 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  9,434   

2021  якості       

  рівень 

виконання 

  100,000   
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заходу,% 

3.Підвищення 

екологічної 

свідомості 

мешканців 

міста 

1 .Проведення 

науково-

технічних 

конференцій і 

семінарів, 

організація 

виставок та 

інших заходів 

щодо пропаганди 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

видання 

поліграфічної 

продукції з 

екологічної 

тематики 

2020-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                        

КП «Київський 

міський Будинок 

природи»  

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  2000,000 1500,000 

3500,0 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  2000,000 1500,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

  35 16 

2020 ефективності       

2000,000 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  0,057 0,094 

2021  якості       

1500,000 рівень 

виконання 

заходу,% 

  100,000 100,000 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                             

КП 

«Київкомунсервіс» 

Бюджет  

м. Києва 

всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

    450,000 

450,0 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

    450,000 
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тис.грн 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

    287 

2020 ефективності       

  середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

    0,002 

2021  якості       

450,0 рівень 

виконання 

заходу,% 

    100,000 

4.Впровадження 

сучасної 

системи 

контролю за 

станом довкілля 

1 . Проведення 

робіт з 

інвентаризації 

джерел 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

2020-2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Бюджет  

м. Києва 

Всього  витрат       

  загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн  

  500,000 500,000 

1000,000 загальна 

вартість 

робіт, які 

плануються в 

поточному 

періоді,  

тис.грн 

  500,000 500,000 

2019  продукту       

  кількість 

об'єктів на 

яких 

планується 

провести 

захід, од. 

  1 50 



17 

 

2020 ефективності       

500 середні 

витрати на 1 

об'єкт, 

тис.грн 

  500,000 10,000 

2021  якості       

500,000 рівень 

виконання 

заходу,% 

  100,000 100,000 

Разом по МЦП   Всього    
133821,425 

2019 рік 

50462,575 

2020 рік 

34278,1 

2021 рік 

49080,750 

»  
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 5. Таблицю 13 «ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ»                     

розділу  VІ. «ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ» викласти у такій редакції: 

 « 

Таблиця 13 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

                                              тис. грн 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити 

на виконання Програми 2 

2019 2020 2021 Всього 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 
1 965 575,590 2 177 939,459 2 364 480,540 6 507 995,589 

Державний бюджет   20 000,00 20 000,00 

Бюджет міста Києва 1 818 897,59 2 023 797,959 2 182 679,420 6 025 374,969 

Власні кошти 146 678,000 154 141,500 161 801,120 462 620,620 

» 
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 6. Таблицю 14 «Перелік завдань і заходів  Київська міська цільова програма організації благоустрою зеленої зони та земель 

водного фонду на 2019–2021 роки» розділу VІ. « ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

ПРОГРАМИ» викласти у такій редакції: 

«                              Таблиця 14 

Перелік завдань і заходів  Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 

2019–2021 роки 
Оперативна 

ціль 

Стратегії 

розвитку 

міста Києва 

до 2025 

року 

Завдання 

програми 

Заходи програми Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

заходу 

Джерела 

фінансув

ання 

Обсяги 

фінансуванн

я, (тис.грн.)  

Очікуваний результат (результативні  показники) 

Назва 

показника*  

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Забезпече

ння 

екологічної 

безпеки в 

столиці та 

зниження 

негативног

о впливу на 

довкілля 

1.Охорона та 

раціональне 

використанн

я природного 

середовища 

1.Утримання 

території 

міських пляжів, 

зон відпочинку 

біля води та 

водних об'єктів  

у м. Києві 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат 

269208,022 

обсяг ресурсів 

усього, тис.грн 68326,200 100611,592 109705,200 

2019 рік 

обсяг 

бюджетних 

видатків, 

тис.грн 65565,200 97482,092 106160,730 

65565,200 

обсяг власних 

коштів, тис.грн 2761,000 3129,500 3544,470 

2020 рік продукту 

97482,092 

площа земель 

водного фонду 

(пляжів,зон 

відпочинку), які 

потребують 

благоустрою, га 

1145,672 1145,672 1145,672 
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2021 рік 

площа земель 

водного фонду  

(пляжів,зон 

відпочинку) на 

якій планується 

здійснити 

благоустрій,га 1145,672 1145,672 1145,672 

106160,730 ефективності 

Власні 

кошти 

Всього: 

середньорічні 

видатки на 

утримання 1 га 

площі земель 

водного фонду 

всього, тис.грн 59,639 87,819 95,756 

9434,970 

середньорічні 

видатки на 

утримання 1 га 

площі земель 

водного фонду 

за рахунок 

бюджетних 

видатків, 

тис.грн 57,229 85,087 92,662 

2019 рік 

середньорічні 

видатки на 

утримання 1 га 

площі земель 

водного фонду 

за рахунок 

власних коштів, 

тис.грн 2,410 2,732 3,094 

2761,000 якості 

2020 рік 

кількість 

отриманих 

санітарних 

паспортів, од. 14,000 15,000 16,000 

3129,500         

2021 рік         
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3544,470         

2. Прийняття на 

баланс КП 

«Плесо»  

безгосподарних   

водних об'єктів 

та оформлення 

права 

користування 

землями водного 

фонду міста 

Києва 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

423,870 

обсяг видатків, 

тис.грн 200,000   223,870 

2019 рік продукту       

200,000 

кількість 

водних об'єктів, 

які потрібно 

прийняти на 

баланс, од.  34   32 

2020 рік 

кількість 

водних об'єкті, 

які планується 

прийняти на 

баланс, од.  1   5 

0,000  ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 200,000   44,774 

223,870 якості       

  

питома вага 

прийнятих 

водних об'єктів 

в поточному 

році, до 

загальної 

кількості тих, 

які потрібно 

прийняти, % 2,941   15,625 

3. Проведення 

підсипки піском 

пляжів м. Києва 

та зон 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

5882,000 

обсяг видатків, 

тис.грн 500,000 2390,000 2992,000 

2019 рік продукту       
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відпочинку, 

планування 

пляжної 

території   

«Плесо» 

500,000 

кількість 

пляжів,зон 

відпочинку на 

яких потрібно  

здійснення 

підсипки, од. 14 15 16 

2020 рік 

кількість 

пляжів, зон 

відпочинку на 

яких планується 

здійснення 

підсипки, од. 1 1 5 

2390,000 ефективності       

2021 рік 

середні видатки 

на 1 захід, 

тис.грн 500,000 2390,000 598,400 

2992,000 якості       

  

питома вага 

здійснення 

підсипки в 

поточному році 

до запланованої 

кількості 

загальної 

потреби, % 7,143 6,667 31,250 

4.Придбання 

спеціалізованої 

техніки, 

обладнання для 

утримання та 

обслуговування 

земель водного 

фонду м. Києва 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

1868,800 

витрати на 

проведення 

заходу, тис.грн 
1868,800     

2019 рік продукту       

1868,800 

кількість 

одиниць 

спеціалізованої 

техніки та 

обладнання, що 

потрібно 

придбати, од. 76     



23 

 

2020 рік 

кількість 

одиниць 

спеціалізованої 

техніки та 

обладнання, що 

планується 

придбати, од. 4     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на придбання 

одиниці 

спеціалізованої 

техніки, тис.грн 467,200     

0,000 якості       

  

відсоток 

придбаної 

техніки та 

обладнання до 

нормативної 

потреби, % 5,263     

5.Проведення  

санітарно-

бактеріологічних 

досліджень 

якості води у 

водоймах м. 

Києва експрес 

методом (Colilert 

18) П 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Власні 

кошти 
Всього: витрат       

636,650 

витрати на 

проведення 

заходу, тис.грн 
200,000 213,000 223,650 

2019 рік продукту       

200,000 

кількість 

досліджень, які 

потрібно 

проводити на 

водних об'єктах, 

од. 1000 1000 1000 

2020 рік 

кількість 

досліджень, які 

планується 

провести на 

водних об'єктах, 

од. 200 230 240 
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213,000 ефективності       

2021 рік 

середні видатки 

на проведення  

1 дослідження 

якості води, 

тис.грн 1,000 0,926 0,932 

223,650 якості       

  

відсоток  

проведених до 

запланованих 

досліджень, % 
20,000 23,000 24,000 

6.  Будівництво 

системи аерації 

та благоустрій 

озера Райдуга у 

Дніпровському 

районі м. Києва 

2019-

2020 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

8166,700 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  8420,900 8420,900   

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
347,900 7818,800   

2019 рік продукту       

347,900 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

2020 рік ефективності       

7818,800 

середні витрати 

на   1 об'єкт, 

тис.грн 347,900 7818,800   

2021 рік якості       

0,000 

рівень 

виконання 

заходу, % 

 4,131 96,981   
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7.Реконструкція  

Північно-

Дарницького 

меліоканалу 

2019-

2020 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

42086,500 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  42609,900 42609,900   

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 24483,900 17602,600   

2019 рік продукту       

24483,900 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

2020 рік ефективності       

17602,600 

середні витрати 

на  1 об'єкт, 

тис.грн 24483,900 17602,600   

2021 рік якості       

0,000 

рівень 

виконання 

заходу, % 57,461 98,772   

8.Будівництво 

системи аерації  

та  благоустрій 

озера  Лебедине  

у Дарницькому 

районі м. Києва 

2019-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

3038,700 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  161429,100 161429,100   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
2229,700 809,000   

2229,700 продукту       
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2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

809,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на  1 об'єкт, 

тис.грн 2229,700 809,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 1,381 1,882   

9.Будівництво 

системи 

регулювання 

рівня води в 

водоймі «Озеро 

Сонячне» в 

Дарницькому 

районі м.Києва 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

208,300 

Загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  30083,200     

2019 рік 

Загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
208,300     

208,300 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на  1 об'єкт, 

тис.грн 208,300     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,692     
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10.Реконструкці

я  захисних  

споруд «Жуків 

острів» 

розчистка русла, 

благоустрій 

прибережної 

території та 

відновлення 

екологічного 

стану річки 

Коник в 

Голосіївському 

районі м. Києва 

2019-

2025 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

1250,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  210000,000 210000,000   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
750,000 500,000   

750,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

500,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 750,000 500,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,357 0,595   

11.Будівництво  

берегоукріплюю

чих споруд  та 

зони відпочинку 

вздовж 

Русанівської 

протоки у 

Дніпровському 

районі м. Києва 

2019-

2020 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

84015,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  115995,200 115995,200   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
50000,000 34015,000   

50000,000 продукту       
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2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

34015,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 50000,000 34015,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 43,105 72,430   

12.Заміна 

зношених та 

морально 

застарілих  

виробничих 

приміщень  на 

сучасні модульні 

конструкції  

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

2167,400 

обсяг видатків, 

тис.грн 2167,400     

2019 рік продукту       

2167,400 

кількість 

модульних 

конструкцій, що 

потрібно 

придбати, од  67     

2020 рік 

кількість 

модульних 

конструкцій, 

яку планується  

придбати, од.  4     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні видатки 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 541,850     

0,000 якості       
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питома вага 

придбаних 

модульних 

констукцій в 

поточному році 

до загальної 

потреби, % 5,970     

13.Придбання та 

встановлення 

модульних 

туалетів 

(санітарних 

контейнерів із 

ізольованою 

ємністю під 

контейнери) на 

пляжах та зонах 

відпочинку 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

2500,000 

обсяг видатків, 

тис.грн 2500,000     

2019 рік продукту       

2500,000 

кількість 

модульних 

туалетів, що 

потрібно 

придбати, од.  13     

2020 рік 

кількість 

модульних 

туалетів, що 

планується  

придбати, од.  3     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні видатки 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 833,333     

0,000 якості       

  

питома вага 

придбаних 

модульних 

туалетів в 

поточному році 

до загальної 

потреби, % 23,077     

14.Утримання та 

обслуговування 

громадських 

вбиралень 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,        

Бюджет 

м. Києва 

Всього: витрат       

18820,000 

обсяг видатків, 

тис.грн 6500,000 6700,000 5620,000 

2019 рік продукту       
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КП  «Плесо» 

6500,000 

кількість 

громадських 

вбиралень, які 

знаходяться на 

балансі, од.  
35 40 45 

2020 рік 

кількість 

громадських 

вбиралень які 

обслуговуються

, од.  35 40 45 

6700,000 ефективності       

2021 рік 

середні видатки 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 185,714 167,500 124,889 

5620,000 якості       

  

питома вага 

громадських 

вбриралень, що 

обсуговуються  

в поточному 

році до 

загальної 

потреби, % 100,000 100,000 100,000 

15.Будівництво 

інженерних 

мереж до 

громадських 

вбиралень зони 

відпочинку     « 

Центральна» із 

врахуванням 

подальшого 

розвитку острова  

Труханів у 

Дніпровському 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

12220,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  30000,000 30000,000 30000,000 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
1220,000 1000,000 10000,000 

1220,000 продукту       
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районі м. Києва 

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

1000,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 1220,000 1000,000 10000,000 

10000,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 4,067 7,400 40,733 

16. 

Реконструкція 

трансформаторн

ої підстанції із 

збільшенням 

потужності на 

острові 

Долобецький  

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

21466,400 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  19997,100 19997,100 34735,000 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
5976,000 490,400 15000,000 

5976,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 

 1 

490,400 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 5976,000 490,400 15000,000 

15000,000 якості       
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рівень 

виконання 

заходу, % 

 29,884 32,337 61,800 

17.Реконструкці

я зони 

відпочинку 

«Центральна»в 

частині 

створення 

рекреаційного 

маршруту з 

благоустроєм 

прилеглої 

території на 

Трухановому 

острові в 

Дніпровському 

районі м. Києва 

2019-

2025 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо», КП 

"Київбудреко

нструкція" 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

52210,900 

загальна 

кошторисна 

вартість, 

тис.грн.  495206,600 495206,600 512312,098 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 682,000 31528,900 20000,000 

682,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

31528,900 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 682,000 31528,900 20000,000 

20000,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,138 6,505 10,191 

18.Капітальний 

ремонт 

елементів 

благоустрою на 

зонах  

відпочинку біля 

води в м. Києві 

та розчистка 

водойм 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

335588,710 

обсяг видатків,  

тис.грн 120000,000 106788,710 108800,000 

2019 рік 

кількість 

об’єктів 

водного фонду, 

що потребують 

капітального 

ремонту, од. 26 22 23 
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120000,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об’єктів 

водного фонду, 

що планується 

відремонтувати, 

од. 26 22 23 

106788,710 ефективності       

2021 рік 

середня вартість 

ремонту одного 

об’єкту водного 

фонду, тис.грн 
4615,385 4854,032 4730,435 

108800,000 якості       

  

питома вага 

відремонтовани

х  об’єктів 

водного фонду 

в поточному 

році, в загальній 

кількості 

обєктів водного 

фонду, що 

потребують  

ремонту, % 100,000 100,000 100,000 

19. Забезпечення 

умов безпечного 

відпочинку на 

водних об,єктах 

м. Києва силами 

САРВС КП 

«Плесо» 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

106059,390 

обсяг видатків, 

тис.грн 30068,390 36120,000 39871,000 

2019 рік продукту       

30068,390 

кількість 

рятувальників 188 190 181 

2020 рік ефективності       

36120,000 

середня вартість 

утримання 1-го 

рятувальника, 

тис.грн 
159,938 190,105 220,282 
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2021 рік якості       

39871,000 

динаміка 

кількості 

врятованих у 

порівнянні з 

попереднім 

роком, % 100 100 100 

20.Придбання 

спеціалізованої 

техніки та 

обладнання для 

здійснення 

заходів  

рятування людей 

на воді 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

2610,570 

обсяг видатків, 

тис.грн 1000,000 1610,570   

2019 рік продукту       

1000,000 

кількість 

одиниць 

спеціалізованої 

техніки, яку 

потрібно 

придбати,од 47 42   

2020 рік 

кількість 

одиниць 

спеціалізованої 

техніки, яку 

планується 

придбати, од. 5 7   

1610,570 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на придбання 

одиниці 

спеціалізованої 

техніки, тис.грн 200,000 230,081   

0,000 якості       

  

питома вага 

придбаної 

техніки в 

поточному році   

до загальної 

потреби,  % 

 10,638 16,667   



35 

 

21. Утримання 

та експлуатація  

очисних споруд, 

насосних 

станцій, 

закріплених за 

КП «Плесо» 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

11302,500 

обсяг видатків, 

тис.грн 2515,600 3886,900 4900,000 

2019 рік продукту       

2515,600 

кількість 

очисних споруд 

та насосних 

станцій, які 

потрібно 

обслуговувати,о

д. 6 6 6 

2020 рік 

кількість 

очисних споруд 

та насосних 

станцій, які 

планується 

обслуговувати, 

од. 6 6 6 

3886,900 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на  1 об'єкт, 

тис.грн 419,267 647,817 816,667 

4900,000 якості       

  

питома вага 

очисних споруд 

та насосних 

станцій що 

обслуговуються 

в поточному 

році,до 

загальної 

потреби,  % 100,000 100,000 100,000 

22.Реконструкці

я очисних 

споруд 

«Харківські» по 

2019-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

93343,500 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
271911,700 271911,700 175190,800 
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вул. Ревуцького, 

40 в 

Дарницькому 

районі м.Києва 

«Плесо» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
25747,000 56596,500 11000,000 

25747,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

56596,500 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 25747,000 56596,500 11000,000 

11000,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 

 9,469 30,283 53,281 

23.Реконструкці

я  зливостокової 

каналізації 

системи озер 

Опечень в 

Оболонському 

районі, в т.ч. 

проектні роботи 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

92226,900 

Загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
283456,000 283456,000 283456,000 

2019 рік 

Загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
60905,100 21091,800 10230,000 

60905,100 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 
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21091,800 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 60905,100 21091,800 10230,000 

10230,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 21,487 28,928 32,537 

24.Реконструкці

я  

гідротехнічних 

споруд з 

відновленням 

екологічного та 

санітарно-

гігієнічного 

стану р. Либідь в 

м. Києві 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

20700,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
2231449,900 2231449,900 2231449,900 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
17000,000 1400,000 2300,000 

17000,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

1400,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 17000,000 1400,000 2300,000 

2300,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,762 0,825 0,928 

25.Реконструкці

я очисних 

споруд 

поверхневих вод 

2019-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

859,500 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
95000,000     
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біля затоки 

Південний Ковш 

у промисловій 

зоні Теличка у 

Голосіївському 

районі 

«Плесо» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
859,500     

859,500 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1,000     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 859,500     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,905     

26.Придбання 

пересувної 

лабораторії 

моніторингу 

поверхневих вод 

2019 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

5000,000 

обсяг видатків, 

тис.грн 5000,000     

2019 рік продукту       

5000,000 

кількість 

лабораторій, що 

потрібно 

придбати, од. 
1     

2020 рік 

кількість 

лабораторій що 

планується 

прибати, од. 
1     

0,000 ефективності       
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2021 рік 

середні на 

придбання 1 

одиниці, тис.грн 
5000,000     

0,000 якості       

  

питома вага 

придбаних 

лабораторій, до 

кількості тих, 

що необхідно 

придбати в 

поточному  

році,   % 100,000     

27. Підготовка, 

розгляд    та 

затвердження  

«Водної 

стратегії міста 

Києва на  

2018-2025 роки» 

2019 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Власні 

кошти 
Всього: витрат       

100,000 

обсяг видатків, 

тис.грн 100,000     

2019 рік продукту       

100,000 

кількість 

підготовлених 

документів, од. 
1     

2020 рік ефективності       

0,000 

середні витрати 

на підготовку  1 

документу,тис.г

рн 100,000     

2021 рік якості       

0,000 

рівень 

виконання 

заходу, % 100,000     

 28. Будiвництво 

артезiанської 

свердловини 

малої 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

1600,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
    1600,000 
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продуктивностi 

зони вiдпочинку 

"Троєщина" у 

Деснянському 

районi м. Києва 

«Плесо» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
    1600,000 

0,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од.     1,000 

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн     1600,000 

1600,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, %     100,000 

29. Будівництво 

пішохідного 

мостового 

переходу через 

озеро Жандарка 

з розчисткою, 

благоустроєм та 

оздоровленням 

водойми у 2-му 

мікрорайоні ж/м 

Позняки (озеро 

Жандарка) у 

Дарницькому 

районі м. Києва  

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,  КП   

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

765,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
    12863,800 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
    765,000 

0,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од.     1 

0,000 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн     765,000 

765,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, %     5,947 

30.Утримання 

парків, скверів, 

бульварів, 

вуличних 

насаджень та 

інших 

впорядкованих 

зелених 

насаджень 

загального 

користування 

2019-

2021 

Районні в м. 

Києві 

державні 

адміністрації, 

КП УЗН м. 

Києва, КО 

"Київзеленбу

д" 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

2138540,429 

обсяг ресурсів 

всього, тис. грн 669703,900 811678,000 936262,529 

2019 рік 

обсяг 

бюджетних 

видатків, 

тис.грн 581110,900 718655,000 838774,529 

581110,900 

обсяг власних 

коштів, тис.грн 88593,000 93023,000 97488,000 

2020 рік продукту       

718655,000 

площа 

території, що 

потребують 

утримання, га 7726,200 8078,000 8046,922 

2021 рік 

площа 

території, що 

утримується, га 7726,200 8078,000 8046,922 

838774,529  ефективності       

Власні 

кошти 

Всього: 

середні витрати 

на одиницю 

площі, тис.грн,  
86,680 100,480 116,350 

279104,000 

середні витрати 

на одиницю 

плоші за 

рахунок 

бюджетних 

коштів, тис.грн 75,213 88,964 104,235 
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2019 рік 

середні витрати 

на одиницю 

плоші за 

рахунок 

власних коштів, 

тис.грн 11,467 11,516 12,115 

88593,000 якості       

2020 рік 

відсоток площі 

яка 

обслуговується, 

до площі,  яка 

потребує 

обслуговування, 

% 100,000 100,000 100,000 

93023,000         

2021 рік         

97488,000         

31.Оновлення 

лісів, 

проведення 

санітарно-

оздоровчих 

рубок та їх 

захист від пожеж 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

ЛПГ м. Києва 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

320784,490 

обсяг ресурсів 

всього, тис. грн 130040,100 142764,000 155870,390 

2019 рік 

обсяг 

бюджетних 

видатків, 

тис.грн 95794,100 106805,000 118185,390 

95794,100 

обсяг власних 

коштів, тис.грн 34246,000 35959,000 37685,000 

2020 рік продукту       

106805,000 

площа 

території, що 

потребує 

догляду, га 31627,800 31627,800 31627,800 

2021 рік 

площа 

території, що 

доглядається, га 31627,800 31627,800 31627,800 

118185,390  ефективності       
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Власні 

кошти 

Всього: 

середні витрати 

на утримання 

одиниці плоші, 

тис.грн 4,112 4,514 4,928 

107890,000 

середні витрати 

на утримання 

одиниці плоші 

за бюджетні 

кошти, тис.грн 3,029 3,377 3,737 

2019 рік 

середні витрати 

на утримання 

одиниці плоші 

за власні кошти, 

тис.грн 1,083 1,137 1,192 

34246,000 якості       

2020 рік 

відсоток площі 

яка 

доглядається, до 

площі 

лісопаркових 

господарств, що 

потребують 

догляду, % 100,000 100,000 100,000 

35959,000         

2021 рік         

37685,000         

32. Забезпечення 

організації, 

координації та 

контролю 

діяльності 

підприємсв 

зеленого 

господарства 

міста 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО 

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

57564,640 

обсяг ресурсів 

всього, тис. грн 29850,800 31145,420 34373,420 

2019 рік 

обсяг 

бюджетних 

видатків, 

тис.грн 17850,800 18545,420 21168,420 

17850,800 

обсяг власних 

коштів, тис.грн 12000,000 12600,000 13205,000 
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2020 рік 

кількість 

комунальних 

підприємств, що 

входять до 

складу КО, од. 
13 13 13 

18545,420 продукту       

2021 рік 

кількість 

комунальних 

підприємств, що 

входять до 

складу КО 

"Київзеленбуд" 

на яких 

здійснюється 

координація та 

контроль, од. 
13 13 13 

21168,420  ефективності       

Власні 

кошти 

Всього: 

середні витрати 

на організацію, 

координацію та 

контроль 

підприємств, 

тис.грн 2296,215 2395,802 2644,109 

37805,000 

середні витрати 

на оргнаізацію, 

координацію та 

контроль 

підприємств, за 

бюджетні 

кошти, тис.грн 

1373,138 1426,571 1628,340 
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2019 рік 

середні витрати 

на оргнаізацію, 

координацію та 

контроль 

підприємств,  за 

власні кошти, 

тис.грн 

923,077 969,231 1015,769 

12000,000 якості       

2020 рік питома вага 

комунальних 

підприємств, 

щодо яких 

забезпечено 

організацію, 

координацію та 

контроль 

діяльності, % 100,000 100,000 100,000 12600,000 

2021 рік         

13205,000         

33. Розробка 

концепції 

розвитку зеленої 

зони  міста 

Києва на 2020-

2030 роки 

2020 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО 

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

2750,000 

обсяг витрат на 

концепцію, 

тис.грн   2750,000   

2019 рік продукту       

0,000 

площа зелених 

зон міста Києва, 

яка буде 

опрацьована 

Концепцією, га   7726,200   

2020 рік  ефективності       

2750,000 

середні витрати 

на одиницю 

площі зелених 

зон міста Києва, 

тис.грн    0,356   

2021 рік якості       
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0,000 

питома вага 

площі зелених 

зон міста Києва, 

яка буде 

опрацьована 

Програмою, %   100,000   

34. Розробка 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

(відведення) 

земельних 

ділянок об’єктів 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д», КП ЛПГ 

м. Києва 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

46427,441 

 витрати на 

розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

(відведення), 

тис.грн 6439,700 13300,737 26687,004 

2019 рік 

загальна площа 

об’єктів 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

(земельних 

ділянок), що 

потребують 

розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою, га 39411,900 39411,900 64577,300 

6439,700 продукту       
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2020 рік 

 площа об’єктів 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

(земельних 

ділянок), щодо 

яких планується 

розроблення, га 106,250 87,500 1205,000 

13300,737  ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою на 

1 га площі 

об’єктів 

благоустрою 

зеленого 

господарства, 

тис.грн  
60,609 152,008 22,147 

26687,004 якості       
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питома вага  

площі об’єктів 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

(земельних 

ділянок) з 

розробленою 

технічною 

документацією 

із землеустрою 

у загальній 

площі об’єктів 

благоустрою 

зеленого 

господарства 

(земельних 

ділянок), що 

потребують 

розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою, % 

0,270 0,222 1,866 

35.Обстеження 

зелених 

насаджень, 

санітарна 

обрізка 

пошкоджених 

дерев, видалення 

сухостійних та 

аварійних дерев 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

56959,510 

обсяг ресурсів 

на видалення 

дерев, всього, 

тис. грн 3793,300 3348,400 3889,050 

2019 рік 

обсяг 

бюджетних 

видатків на 

видалення 

дерев, тис.грн 2704,300 2205,200 2691,050 

14879,200 

обсяг власних 

коштів на 

видалення 

дерев, тис.грн 1089,000 1143,200 1198,000 
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2020 рік 

обсяг ресурсів 

на обрізку 

дерев, всього 

тис.грн 12103,400 16470,950 18504,070 

19767,450 

обсяг 

бюджетних 

видатків на 

обрізку дерев, 

тис.грн 8460,200 12646,350 14495,970 

2021 рік 

обсяг власних 

коштів на 

обрізку дерев, 

тис.грн 3643,200 3824,600 4008,100 

22312,860 

обсяг ресурсів 

на виїзди АДС, 

тис.грн  3610,000 3631,500 3949,410 

Власні 

кошти 

Всього: 

обсяг 

бюджетних 

видатків на 

виїзди АДС, 

тис.грн 2127,300 2075,000 2318,310 

23145,000 

обсяг власних 

коштів  на 

виїзди АДС, 

тис.грн 1482,700 1556,500 1631,100 

2019 рік 

обсяг ресурсів 

на обстеження 

дерев, тис.грн 
2719,500 4030,600 4054,330 

7347,000 

обсяг 

бюджетних 

видатків  на 

обстеження 

дерев, тис.грн 1587,400 2840,900 2807,530 

2020 рік 

обсяг власних 

коштів  на 

обстеження 

дерев, тис.грн 
1132,100 1189,700 1246,800 
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7714,000 продукту       

2021 рік 

кількість дерев, 

що планується 

видалити 

всього, од. 1925 1610 1690 

8084,000 кількість дерев, 

що планується 

видалити  за 

бюджетні 

кошти, од. 
1235 920 1000 

кількість дерев, 

що планується 

видалити за 

власні кошти, 

од. 690 690 690 

кількість дерев, 

що планується 

обрізати всього, 

од. 15244 15244 15344 

кількість дерев, 

що планується 

обрізати за 

бюджетні 

кошти, од. 10450 10450 10550 

кількість дерев, 

що планується 

обрізати власні 

кошти, од. 4794 4794 4794 

кількість 

викликів АДС 

всього, од. 530 530 530 

кількість 

викликів АДС 

за бюджетні 

кошти, од. 300 300 300 
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кількість 

викликів АДС, 

за власні кошти, 

од. 230 230 230 

кількість 

укладених актів 

обстеження 

всього, од. 2704 2704 2644 

кількість 

укладених актів 

обстеження за 

бюджені кошти, 

од. 1560 1560 1500 

кількість 

укладених актів 

обстеження за 

власні кошти, 

од. 1144 1144 1144 

 ефективності       

середні витрати 

на видалення 1 

дерева, тис.грн 
1,971 2,080 2,301 

середні 

бюджетні 

витрати на 

видалення 1 

дерева, тис.грн 2,190 2,397 2,691 

середні 

господарські 

витрати на 

видалення 1 

дерева, тис.грн 
1,578 1,657 1,736 

середні витрати 

на обрізку 1 

дерева, тис.грн 
0,794 1,080 1,206 
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середні 

бюджетні 

витрати на 

обрізку 1 

дерева, тис.грн 0,810 1,210 1,374 

середні 

господарські 

витрати на 

обрізку 1 

дерева, тис.грн 0,760 0,798 0,836 

середні витрати 

на 1 виїзд АДС, 

тис.грн 6,811 6,852 7,452 

середні 

бюджетні 

витрати на 1 

виїзд АДС, 

тис.грн 7,081 6,917 7,728 

середні 

господарські 

витрати на 1 

виїзд АДС, 

тис.грн 6,447 6,767 7,092 

середні витрати 

на складання 1 

акта, тис.грн 
1,006 1,491 1,533 

середні 

бюджетні 

витрати на 

складання 1 

акта, тис.грн 1,018 1,821 1,872 

середні 

господарські 

витрати на 

складання 1 

акта, тис.грн 0,990 1,040 1,090 

якості       
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питома вага 

видалених 

дерев у 

загальній 

кількості тих, 

що підлягають 

видаленню, % 100,000 100,000 100,000 

36.Забезпечення 

проведення 

заходів по 

боротьбі з 

шкідниками та 

паразитами в 

парках та 

скверах районів 

міста, пляжах та 

зонах 

відпочинку 

2020-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д», КП 

«Плесо» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

3900,000 

витрати на 

проведення 

заходів  

боротьби  з 

шкідниками та 

паразитами в 

парках та 

скверах районів 

міста, пляжах та 

зонах 

відпочинку, 

тис.грн   3000,000 900,000 

2019 рік 

площа парків та 

скверів, пляжів 

та зон 

відпочинку, яка 

потребує 

заходів 

боротьби з 

шкідниками та 

паразитами, га   88,000 45,000 

0,000 продукту       

2020 рік 

площа парків та 

скверів, пляжів 

та зон 

відпочинку на 

якій плануються  

заходи   

боротьби  з 

шкідниками та 

паразитами, га   88,000 45,000 



54 

 

3000,000  ефективності       

2021 рік 

середні витрати  

на проведення 

заходів  

боротьби     з 

шкідниками та 

паразитами на 1 

га   площі 

парків  та 

скверів, пляжів 

та зон 

відпочинку, 

тис.грн   34,091 20,000 

900,000 якості       

  

питома вага 

площі  парків і 

скверів, пляжів 

та зон 

відпочинку з 

проведеними 

заходами  

боротьби зі 

шкідниками  до 

площі, що 

потребує 

проведення 

заходів, %   100,000 100,000 

37.Вирощування

/дорощування 

саджанців дерев 

та чагарників з 

наступною 

безоплатною їх 

передачею КП 

УЗН м. Києва  

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

18336,160 

загальні витрати 

на вирощування 

саджанців 

дерев, тис.грн 
4749,700 5259,720 5962,100 

2019 рік 

бюджетні 

витрати на 

вирощування 

саджанців 

дерев, тис.грн 3645,600 4100,120 4750,000 
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4645,600 

господарські 

витрати на 

вирощування 

саджанців 

дерев, тис.грн 
1104,100 1159,600 1212,100 

2020 рік 

загальні витрати 

на вирощування 

саджанців 

кущів, тис.грн 
1326,900 2545,400 2997,340 

6302,120 

бюджетні 

витрати на 

вирощування 

саджанців 

кущів, тис.грн 1000,000 2202,000 2638,440 

2021 рік 

господарські 

витрати на 

вирощування 

саджанців 

кущів, тис.грн 
326,900 343,400 358,900 

7388,440 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

необхідна для 

озеленення 

міста, од. 2535 2200 2500 

Власні 

кошти 

Всього: 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

необхідна для 

госпрозрахунко

вої реалізації, 

од. 765 625 587 

4505,000 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

необхідна для 
10000 17000 20000 
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озеленення 

міста, од. 

2019 рік 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

необхідна для 

госпрозрахунко

вої реалізації, 

од. 3400 2600 2700 

1431,000 продукту       

2020 рік 

загальна 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

планується 

виростити, од. 3300 2825 3087 

1503,000 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

планується 

виростити за 

рахунок 

бюджетних 

надходжень, од. 2535 2200 2500 

2021 рік 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

планується 

виростити за 

рахунок 

господарських 

надходжень, од. 765 625 587 



57 

 

1571,000 загальна 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

планується 

виростити, од. 13400 19600 22700 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

планується 

виростити за 

рахунок 

бюджетних 

надходжень, од. 10000 17000 20000 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

планується 

виростити за 

рахунок 

господарських 

надходжень, од. 3400 2600 2700 

 ефективності       

середні витрати 

на вирощування 

1 саджанця 

дерева, тис.грн 
1,439 1,862 1,931 

середні 

бюджетні 

витрати на 

вирощування 1 

саджанця 

дерева, тис.грн 1,438 1,864 1,900 
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середні 

господарські 

витрати на 

вирощування 1 

саджанця 

дерева, тис.грн 

1,443 1,855 2,065 

середні витрати 

на вирощування 

1 саджанця 

куща, тис.грн 
0,099 0,130 0,132 

середні 

бюджетні 

витрати на 

вирощування 1 

саджанця куща, 

тис.грн 0,100 0,130 0,132 

середні 

господарські 

витрати на 

вирощування 1 

саджанця куща, 

тис.грн 

0,096 0,132 0,133 

якості       

питома вага 

вирощених 

дерев до 

загальної 

кількості дерев, 

що необхідні 

для озеленення 

міста, % 100,000 100,000 100,000 
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питома вага 

вирощених 

кущів  до 

загальної 

кількості кущів, 

що необхідні 

для озеленення 

міста, % 100,000 100,000 100,000 

38.Придбання 

спеціальної 

техніки та 

обладнання для 

благоустрою 

міста 

2020-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д», КП ЛПГ 

м. Києва 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

130800,000 

видатки  на 

придбання 

техніки та 

обладнання для 

благоустрою 

міста, тис.грн   65800,000 65000,000 

2019 рік продукту       

0,000 

кількість 

одиниць техніки 

та обладнання 

яку необхідно 

придбати, од 
  2715 2438 

2020 рік 

кількість 

одиниць техніки 

та обладнання 

яку планується 

придбати, од. 
  282 300 

65800,000  ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на придбання 

одиниці техніки 

(обладнання), 

тис.грн 
  233,333 216,667 

65000,000 якості       
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питома вага 

придбаної 

техніки 

(обладнання) до 

загальної 

кількості, яку 

необхідно 

придбати, %   10,387 12,305 

39.Пожежне 

депо і два 

лісових кордони 

Дарницького 

лісопаркового 

господарства 

2020-

2025 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

6881,800 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
  18112,800 250000,000 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
  1500,000 5381,800 

0,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од.   1 

1500,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн   1500,000 5381,800 

5381,800 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, %   8,281 2,753 

40. Влаштування 

поливо-

зрошувальної 

мережі в парку 

2019-

2020 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

20138,400 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
22037,970 22037,970   
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на Русанівській 

набережній 

КО  

«Київзеленбу

д» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
9498,400 10640,000   

9498,400 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

10640,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 9498,400 10640,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 43,100 91,380   

41. Будівництво 

насосної станції 

на озері Вирлиця 

та водопроводу 

технічної води 

для поливу 

зелених 

насаджень 

Харківської 

площі та 

проспекту 

Бажана в 

Дарницькому 

районі 

2020-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

26519,600 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
  25693,800 28502,700 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
  14581,200 11938,400 

0,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од.   1 

14581,200 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн   14581,200 11938,400 

11938,400 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, %   56,750 93,042 

42.Реконструкці

я парку 

відпочинку в 

урочищі 

«Наталка» в 

Оболонському 

районі 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

80334,300 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
169486,900 169486,900   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
63834,300 16500,000   

63834,300 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

16500,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 63834,300 16500,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу,% 37,663 47,399   

43.Будівництво 

парку вздовж 

просп. Генерала 

Ватутіна між 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

109605,600 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
130000,000 130000,000 130000,000 
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просп. 

Володимира 

Маяковського та 

вул. Оноре де 

Бальзака у 

Деснянському 

районі 

КО  

«Київзеленбу

д» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
44450,000 27228,100 37927,500 

44450,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од 1 

27228,100 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 44450,000 27228,100 37927,500 

37927,500 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 34,192 55,137 84,312 

44.Будівництво 

парку 

"Микільська 

слобідка" в 

Дніпровському 

районі м.Києва 

2021-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 

Всього: витрат       

182840,293 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
    500000,000 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
    182840,293 

0,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од.     1,000 

0,000 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн     182840,293 

182840,293 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, %     36,568 

45.Реконструкці

я парку 

відпочинку 

"Оболонь" в 

урочищі 

»Наталка» по 

Оболонській 

набережній 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

43350,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
169500,000 184300,000   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
37600,000 5750,000   

37600,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

5750,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 37600,000 5750,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 22,183 23,521   

46.Капітальний 

ремонт парків, 

скверів, інших 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

Бюджет  

м. Києва 
Всього: витрат       

1210755,530 

витрати на 

захід, тис. грн 431667,300 388338,230 390750,000 
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об'єктів зеленого 

господарства м. 

Києва 

ресурсів,               

КО  

«Київзеленбу

д», районні в 

місті Києві 

державні 

адміністрації, 

КП УЗН 

м.Києва 

  

кількість 

об’єктів 

зеленого 

господарства, 

що потребують 

капітального 

ремонту, од. 97 80 101 

2019 рік продукту       

431667,300 

кількість 

об’єктів 

зеленого 

господарства, 

що планується 

відремонтувати, 

од. 97 80 101 

2020 рік  ефективності       

388338,230 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн  4450,178 4854,228 3868,812 

2021 рік якості       

390750,000 

питома вага 

відремонтовани

х  обєктів 

зеленого 

господарства 

поточному році, 

в загальній 

кількості 

обєктів що 

потребують 

капітального  

ремонту,  % 100 100 100 

47.Реконструкці

я та благоустрій 

ландшафтного 

парку у 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

56816,500 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
163863,900 163863,900 163863,900 
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Солом'янському 

районі 

«Київміськро

звиток» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
2816,500 40000,000 14000,000 

2816,500 продукту   

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

40000,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 2816,500 40000,000 14000,000 

14000,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 1,719 26,129 34,673 

48.Реконструкці

я та благоустрій 

парку «Юність» 

у 

Святошинському 

районі 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

«Київміськро

звиток» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

39991,600 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
60656,800 60656,800 60656,800 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
23952,400 11039,200 5000,000 

23952,400 продукту   

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

11039,200 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 23952,400 11039,200 5000,000 

5000,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 39,488 57,688 65,931 

49.Благоустрій 

території 

Долобецького 

острову у 

Дніпровському 

районі 

2019-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

«Київміськро

звиток» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

5635,600 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
280000,000 280000,000   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
4535,600 1100,000   

4535,600 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

1100,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 4535,600 1100,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 1,620 2,013   

50.Благоустрій   

територій 

Труханового 

острова у 

2019-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

13,200 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
23727,300     
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Дніпровському 

районі 

«Київміськро

звиток» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
13,200     

13,200 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од 1     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 13,200     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,056     

51.Реконструкці

я та благоустрій 

Наводницького 

парку у 

Печерському 

районі 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

«Київміськро

звиток» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

3810,600 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
94585,700     

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
3810,600     

3810,600 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1     

0,000 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 3810,600     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 4,029     

52.Реконструкці

я та благоустрій 

парку 

«Орлятко»у 

Солом'янському 

районі 

2019-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КО 

"Київзеленбу

д" 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

25386,100 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
82159,400 82159,400 100502,800 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
145,000 20000,000 5241,100 

145,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1 

20000,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 145,000 20000,000 5241,100 

5241,100 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 0,176 24,519 25,259 

53.Рекострукція 

та благоустрій 

парку з 

бюветним 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

1200,400 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
102479,900     
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комплексом на 

вул. Кадетський 

гай та вул. Івана 

Пулюя у 

Солом'янському 

районі 

«Київміськро

звиток» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
1200,400     

1200,400 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од 1     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн 1200,400     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 1,171     

54.Реконструкці

я та благоустрій 

парку«Нивки» у 

Шевченківськом

у районі 

2019-

2022 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП  

«Київміськро

звиток» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

3555,100 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
86343,700     

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
3555,100     

3555,100 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1     

0,000 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 3555,100     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 4,117     

55.Реконструкці

я та благоустрій 

парку «Кіото» у 

Деснянському 

районі 

2019-

2024 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, 

КП«Київмісь

крозвиток» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

10931,800 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
100923,000 100923,000   

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
10831,800 100,000   

10831,800 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1   

100,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 10831,800 100,000   

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 10,733 10,832   

56.Благоустрій  

та 

берегоукріпленн

я набережної 

2019-

2024 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

2268,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
165940,500     



72 

 

Лівобережжя у 

Дніпровському 

районі 

«Київміськро

звиток» 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
2268,000     

2268,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од. 1     

0,000 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 2268,000     

0,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, % 1,367     

57.Будівництво 

парку культури і 

відпочинку Парк  

«Почайна» в 

Оболонському 

районі  

2019-

2025 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

«Київміськро

звиток» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

14386,000 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
98240,600 98240,600 184691,000 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
3486,000 3900,000 7000,000 

3486,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од 1 

3900,000 ефективності       
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2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн 3486,000 3900,000 7000,000 

7000,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу,% 3,548 7,518 7,789 

58.Реконструкці

я та благоустрій 

парку 

"Володимирська 

гірка" у 

Шевченківськом

у районі 

2012-

2025 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів, КП 

«Спецжитлоф

онд» 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

32855,900 

загальна 

кошторисна 

вартість, тис.грн  
  276264,200 311491,500 

2019 рік 

загальна 

вартість робіт, 

які плануються 

в поточному 

періоді,  тис.грн 
  30155,900 2700,000 

0,000 продукту       

2020 рік 

кількість 

об'єктів, на яких 

планується 

провести захід, 

од.   1 

30155,900 ефективності       

2021 рік 

середні витрати 

на 1 

об'єкт,тис.грн   30155,900 2700,000 

2700,000 якості       

  

рівень 

виконання 

заходу, %   78,432 70,428 

59.Придбання 

посадкового 

матеріалу 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                                 

КО 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

83997,114 

витрати на 

придбання 

саджанців 

дерев, тис.грн 
13754,500 16606,080 25167,534 
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«Київзеленбу

д», КП УЗН 

м. Києва 

2019 рік 

витрати на 

придбання 

саджанців 

кущів, тис.грн 
10350,000 9419,000 8700,000 

24104,500 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

необхідна для 

озеленення 

міста, од. 30000 25633 15000 

2020 рік 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

необхідна для 

озеленення 

міста, од. 200000 162075 110000 

26025,080 продукту       

2021 рік 

кількість 

саджанців 

дерев, що 

планується 

придбати, од. 4000 4045 6107 

33867,534 

кількість 

саджанців 

кущів, що 

планується 

придбати, од. 37000 39276 27030 

   ефективності       

  

середні витрати 

на придбання 1 

саджанця 

дерева, тис.грн 
3,439 4,105 4,121 

  

середні витрати 

на придбання 1 

саджанця куща, 

тис.грн 
0,280 0,240 0,322 
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  якості       

  

питома вага 

придбаних 

дерев до 

загальної 

кількості дерев, 

що необхідні 

для озеленення 

міста, % 13,333 15,780 40,713 

  

питома вага 

придбаних  

кущів до 

загальної 

кількості кущів, 

що необхідні 

для озеленення 

міста, % 18,500 24,233 24,573 

60. Забезпечення 

вивезення 

побутових 

відходів, що 

несанкціоновано 

створені на 

територіях міста  

2020-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,                           

КП 

«Київкомунсе

рвіс»  

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

3000,000 

обсяг видатків, 

тис. грн   1500,000 1500,000 

2019 рік продукту       

0,000 

обсяги 

побутових 

відходів, що 

планується 

вивозити, метри 

куб   1000,000 4109,000 

2020 рік ефективності       

1500,000 

середні витрати 

на вивезення 

1м.куб. 

побутових 

відходів, 

тис.грн.   1,500 0,365 

2021 рік якості       
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1500,000 

питома вага 

кількості 

побутових 

відходів, що 

планується 

вивозити до 

загальної 

кількості, %   100,000 100,000 

61.Спрощення 

порядку 

визначення 

територій 

зелених зон, 

закріплення меж 

міських лісів, 

лісопарків, 

буферних парків 

гідропарків і 

парків, а також 

недопущення їх 

забудови 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

0,600 

обсяг видатків, 

тис. грн 0,200 0,200 0,200 

2019 рік         

0,200 продукту       

2020 рік 

кількість 

заходів, од. 1 1 1 

0,200 ефективності       

2021 рік 

середня вартість 

проведення 

заходу, тис. грн 0,200 0,200 0,200 

0,200 якості       

  

динаміка 

кількості  

заходів до 

запланованих , 

% 100,000 100,000 100,000 

62. Забезпечення 

організації робіт 

з підвищення 

рівня 

естетичного 

оформлення 

території парків 

та скверів 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів,               

КП 

"Київміськро

звиток" 

Бюджет  

м. Києва 
Всього: витрат       

1000,000 

витрати на 

захід, тис. грн     1000,000 

  

кількість 

об’єктів 

благоустрою, 

що потребують 

підвищення 

рівня 

естетичного 

оформлення, од.     3 
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2019 рік продукту       

0,000 

кількість 

об’єктів 

благоустрою, де 

планується 

проведення 

робіт з 

підвищення 

рівня 

естетичного 

оформлення, од.     3 

2020 рік  ефективності       

0,000 

середні витрати 

на 1 об'єкт, 

тис.грн      333,333 

2021 рік якості       

1000,000 

питома вага 

об'єктів 

благоустрою, на 

яких проведено 

роботи з 

підвищення 

рівня 

естетичного 

оформлення в 

поточному році 

в загальній 

кількості 

об'єктів 

благоустрою, 

що потребують 

підвищення 

рівня 

естетичного 

оформлення,  %     100 

2. 

Підвищення 

екологічної 

1. Проведення 

еколого -

просвітницьких, 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

7748,700 

обсяг видатків, 

тис. грн 2112,900 2682,750 2953,050 



78 

 

свідомості 

мешканців 

міста 

інформаційних 

заходів, 

фінанування 

постйно діючої 

виставки риб   

ресурсів,                             

КП 

«Київський 

міський 

Будинок 

природи»  

2019 рік продукту       

2112,900 

кількість 

виставок, од. 48 50 50 

2020 рік 

кількість 

організованих 

екскурсій, од. 71 75 75 

2682,750 

кількість 

відвідувачів, 

осіб 15100 15500 15500 

2021 рік ефективності       

2953,050 

середня вартість 

проведення 

заходу, тис. грн 17,755 21,462 23,624 

  

середня 

кількість 

відвідувачів на 

1 захід, осіб 126,891 124,000 124,000 

  якості       

  

динаміка 

кількості 

відвідувачів, 

порівняно з 

попереднім 

роком, % 100,000 102,649 100,000 

2. Підготовка та 

затвердження  

екологічного 

паспорту міста 

Києва 

2019-

2021 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

0,900 

обсяг видатків, 

тис. грн 0,300 0,300 0,300 

2019 рік продукту       

0,300 

кількість 

екологічних 

паспортів, що 

потрбіно 

затвердити, од. 1 1 1 
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2020 рік 

кількість 

екологічних 

паспортів, що 

планується 

затвердити, од. 1 1 1 

0,300 ефективності       

2021 рік 

середня вартість 

проведення 

заходу, тис. грн 0,300 0,300 0,300 

0,300 якості       

  

динаміка 

кількості 

підготовлених 

паспортів, % 100,000 100,000 100,000 

 3. 

Впроваджен

ня сучасної 

системи 

контролю за 

станом 

довкілля 

1. Створення 

міської системи 

програмно-

апаратних 

засобів збору та 

оброблення 

даних про стан 

довкілля міста 

Києва в тому 

числі придбання 

та встановлення 

стаціонарних 

постів 

автоматичної 

системи 

моніторингу 

атмосферного 

повітря 

2020-

2023 

Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Бюджет 

м. Києва 
Всього: витрат       

80000,000 

обсяг видатків, 

тис. грн   40000,000 60000,000 

2019 рік         

0,000 

обсяг видатків 

за рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету, тис. 

грн   40000,000 40000,000 

2020 рік 

обсяг видатків 

за рахунок 

коштів 

державного 

бюджету, тис. 

грн     20000,000 

40000,000         

2021 рік продукту       

40000,000 

кількість 

заходів, од. 

   1 
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Державн

ий 

бюджет 

України 

Всього:         

20000,000 ефективності       

2019 рік 

середня вартість 

проведення 

заходу, тис. грн   40000,000 60000,000 

0,000 

середня вартість 

проведення 

заходу за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету, тис. 

грн   40000,000 40000,000 

2020 рік 

середня вартість 

проведення 

заходу за 

рахунок коштів 

державного 

бюджету, тис. 

грн     20000,000 

0,000 якості       

2021 рік 

динаміка 

кількості 

створених 

систем до 

запланованих, 

%   40,000 100,000 

20000,000         

 2. Утримання 

(супроводження) 

міської системи 

програмно-

апаратних 

засобів збору та 

оброблення 

даних про стан 

2021 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

Бюджет 

м. Києва 

Всього: витрат       

700,000 обсяг видатків, 

тис. грн 

    700,000 

2019 рік продукту       

0,000 кількість постів, 

од. 

    2 

2020 рік ефективності       
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довкілля міста 

Києва 

0,000 середня вартість 

проведення 

заходу, тис. грн 

    350,000 

2021 рік якості       

700,000 рівень 

виконання 

заходу, % 

    100,000 

Разом по МЦП 

Всього    

6507995,589 

2019 рік 

1965575,590 

2020 рік 

2177939,459 

2021 рік 

2364480,540 

Начальник 

Управління екології та  

природних ресурсів                                                                Олександр ВОЗНИЙ 
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