
1.  Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки Рішення Київської міської ради
"Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки" від 2021-10-07
№ 2728/2769

Інформація про виконання програми
за 2022, 1 квартал

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

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

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.1. Придбання та монтаж

глибинного занурюваного

багатоступінчатого насоса

(потуж. 5-7 кВт, напруга 380

В,50 Гц, продуктивність до 2

тис. л/год, Педролло) на

зонах відпочинку

"Центральна", "Дитяча"

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023

70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.2. 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)

2022,

2023,

2024,

2025

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

1.1.4. Розчистка та

благоустрій озера Синє в

Подільському районі, у т.ч.

проєктні роботи

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023

6 838,4 0,0 6 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.5. Розчистка та

благоустрій струмка Курячий

Брід у Подільському 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"

2022 2 075,1 0,0 2 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.6. Розчистка та Київське 2022, 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

благоустрій водних об'єктів у

парках міста Києва, у т.ч.

проєктні роботи

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2023,

2024,

2025

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.7. Створення

водоохоронних зон

спрямованих, на запобігання

забрудненню 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"

2022,

2023,

2024,

2025

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.8. Паспортизація малих

річок і водойм

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

2022,

2023,

2024,

2025

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

фонду м. Києва

"Плесо"

1.1.9. Комплекс протизсувних

заходів, спрямованих на

запобігання розвитку

небезпечних геологічних

процесів, усунення або

зниження до допустимого

рівня їх негативного впливу

на території парків м. Києва,

у т. ч. проектні роботи

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.10. Розробка регіональних

програм 

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.11. Заходи з озеленення

міста та влаштування

поливо-зрошувальних систем

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

14 313,5 0,0 14 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.12. Розробка проєктів

землеустрою щодо

відведення земельних ділянок

об'єктів

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

природно-заповідного фонду

(парків та скверів) м. Києва

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

міста Києва на

2022 рік

1.1.13. Розроблення проєктів

створення територій і об'єктів

природно-заповідного фонду

та організації їх територій

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

1.1.14. Проведення

спеціальних заходів,

спрямованих на запобігання

знищенню чи пошкодженню

природних комплексів

територій та об'єктів

природного заповідного

фонду

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

у тому числі кількість заходів

- запланованих  13

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 37 227,0 0,0 37 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.2.1. Проведення

науково-технічних

конференцій і семінарів,

організація виставок та інших

заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2022,

2023,

2024,

2025

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

природного середовища,

видання поліграфічної

продукції з екологічної

тематики

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.3.1. Спорудження

установок для утилізації

рослинних відходів

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не затверджено

Перелік

природоохорон

них заходів

міста Києва на

2022 рік

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

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

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.1. Утримання

лісопаркової зони міста,

зокрема оновлення лісів,

проведення

санітарно-оздоровчих рубок

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

2022,

2023,

2024,

2025

158 067,8 0,0 126 447,8 31 620,0 33 897,0 0,0 29 133,4 4 763,6 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

та їх захист від пожеж

 

 

 

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

асигнувань з

урахуванням

неможливості

проведення

повного

комплексу

лісогосподарсь

ких заходів на

теріторіях

лісопаркових

господарств

внаслідок

проведення

бойових дій під

час воєнного

стану в Україні.

1.1.2. Забезпечення

організації та координації

діяльності підприємств

зеленого господарства міста

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

44 502,4 0,0 22 650,2 21 852,2 6 994,2 0,0 5 871,2 1 123,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

призначень

1.1.3. Обстеження зелених

насаджень, санітарна обрізка

пошкоджених дерев,

видалення сухостійних та

аварійних дерев силами

Міської станції зелених

насаджень

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

30 727,7 0,0 23 874,8 6 852,9 6 526,6 0,0 6 171,6 355,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

призначень.

Відхилення

викликане

виробничою

необхідністю. 

1.1.4.

Вирощування/дорощування

саджанців дерев і чагарників

Київське

комунальне

об'єднання

2022,

2023,

2024,

8 831,3 0,0 7 905,6 925,7 1 635,2 0,0 1 611,2 24,0 Виконано Для оновлення

зеленої зони

районними КП



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

з наступною безоплатною їх

передачею КП УЗН м. Києва

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2025 УЗН м. Києва,

управлінням

МДР Теремки

було здійснене

дорощування

дерев та кущів.

Передача

саджанців у 1

кварталі не

відбулася у

зв'язку із

кліматичними

та

агротехнічними

умовами

1.1.5. Придбання спеціальної

техніки та обладнання для

благоустрою зелених

насаджень міста Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

2022,

2023,

2024,

2025

18 489,2 0,0 18 489,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

затримується у

зв'язку із

введенням

воєнного стану.

За можливості

захід буде

проведений у 2

півріччі 2022

року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Конча-Заспа",

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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.6. Будівництво

пожежного депо і двох

лісових кордонів

Дарницького лісопаркового

господарства та пожежного

депо і будівлі

виробничо-службового

призначення Святошинського

лісопаркового господарства

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

розпорядження

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 30.12.2021

№2775 "Про

деякі питання

виконання

Програми

економічного і

соціального

розвитку

м.Києва на

2021-2023 роки

у 2022 році"

об'єкт відсутній

у Програмі,

кошти на

виконання

заходу не

передбачені.

1.1.14. Придбання

посадкового матеріалу

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

2022,

2023,

2024,

2025

16 000,0 0,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

заплановано на

3-4 квартали

2022 року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Київзеленбуд",

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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.18. 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"

2022,

2023,

2024,

2025

5 025,0 0,0 5 025,0 0,0 1 156,3 0,0 1 156,3 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

планів

асигнувань

1.1.20. Реконструкція 

гідротехнічних споруд з

відновленням екологічного та

санітарно-гігієнічного стану

р. Либідь 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"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В процесі

розгляду

проєкту

розпорядження

про схвалення

техніко-економі

чного

обґрунтування,

листом

Департаменту

містобудування

та архітектури

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

від 10.07.2020

року

№055-7645

надано відмову

в погодженні та

зауваження

щодо

невідповідності

техніко-економі

чного

обґрунтуванням

чинній

містобудівній

документації та

Генеральному

плану м. Києва.

Поданий проєкт

розпорядження

не погоджено

також

Департаментом

фінансів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

листом від

11.11.2021 року

№

054-2-3-10/2681

у зв'язку з

наявною

неузгодженістю

позицій

заінтересованих



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органів, до

компетенції

яких належать

зазначені в

проєкті

розпорядження

питання. З

урахуванням

ситуації, що

склалася, існує

необхідність

коригування

техніко-економі

чного

обґрунтування

та приведення

його у

відповідність

чинній

містобудівній

документації та

Генеральному

плану м. Києва.

  

1.1.21. Реконструкція

очисних споруд "Харківські"

на вул. Ревуцького, 40  в

Дарницькому  районі м.

Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

2022,

2023

60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Будівельні

роботи не

виконувались у

зв’язку з

відсутністю

розпорядчого

документу про

перезатверджен

ня проєкту



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

"Плесо"

1.1.22. Реконструкція

зливостокової каналізації

системи озер Опечень в

Оболонському районі

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

27 000,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

заплановне на 4

кквартал 2022

року

1.1.24. Регулювання рівня

води водойми озера Глинка з

виконанням

берегоукріплення та

благоустрою південної її

частини

Комунальне

підприємство

"Дирекція з

капітального

будівництва та

реконструкції

"Київбудреконс

трукція"

2022,

2023,

2024

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні

асигнування на

виконання

заходу

заплановані на

4 квартал 2022

року

у тому числі кількість заходів

- запланованих  12

- виконаних 5

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 416 643,3 0,0 355 392,5 61 250,8 50 209,2 0,0 43 943,6 6 265,6

Завдання:  1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.2.1. Забезпечення вивезення

побутових відходів, що

несанкціоновано створені на

територіях міста,

балансоутримувача щодо

яких не визначено

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

2022,

2023,

2024,

2025

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконувалося у

зв'язку із

введенням

воєнного стану,

виконання

відтерміновуєт



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

ься на наступні

квартали 2022

року

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1.3.1. Проведення

санітарно-бактеріологічних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес

методом (Colilert 18)

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Проводяться

підготовчі

роботи.Викона

ння заходу

планується

виконання в 2

-3 кварталах

поточного року

1.3.3. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорту м. Києва

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024,

2025

0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Підготовка та

затвердження

екологічного

паспорту

планується

здійснювати

власними

силами

працівників

Управління

екології та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації) природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації) в

наступних

кварталах 2022

року

1.3.4. Створення міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та обробки даних про

стан довкілля міста Києва у

т.ч. числі придбання та

встановлення стаціонарних

постів (пунктів

спостереження) автоматичної

системи моніторингу

атмосферного повітря

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

60 000,0 20 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні

асигнування на

виконання

заходу

заплановані на

2-3 квартали

2022 року

 1.3.5. Утримання

(супроводження) міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та оброблення даних

про стан довкілля м. Києва

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

2 634,4 0,0 2 634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

відтерміновуєть

ся в зв'язку із

введенням

воєнного стану

в Україні на

наступні

квартали 2022

року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 62 785,1 20 000,0 42 785,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.4.1. Проведення

еколого-просвітницьких,

інформаційних заходів

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2022,

2023,

2024,

2025

3 362,9 0,0 3 362,9 0,0 709,6 0,0 709,6 0,0 Виконано Виконано в

межах

доведених

бюджетних

асигнувань

2022 р. В

умовах

воєнного стану

скорочено інші

поточні витрати

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3 362,9 0,0 3 362,9 0,0 709,6 0,0 709,6 0,0

Завдання:  2.1. Розвиток території міста

2.1.1. Утримання парків,

скверів, бульварів, вуличних

насаджень та інших

впорядкованих зелених

насаджень загального

користування

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

2022,

2023,

2024,

2025

943 514,9 0,0 856 337,6 87 177,3 154 623,5 0,0 150 141,6 4 481,9 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

планів

асигнувань.

Відхилення

виникло

внаслідок

ведення

військових дій

та введенням

воєнного стану

в Україні



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

2.1.2. 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

2022,

2023,

2024,

2025

128 047,0 0,0 125 287,0 2 760,0 24 954,1 0,0 24 512,4 441,8 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

планів

асигнувань



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

фонду м. Києва

"Плесо"

2.1.3. Прийняття на баланс

КП «Плесо»  безгосподарних

водних об'єктів та

оформлення права

користування землями

водного фонду міста Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Проводяться

заходи щодо

оформлення

права

користування

земельними

ділянками

2.1.4. 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"

2022,

2023,

2024,

2025

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Враховуючи

специфіку

робіт,

виконання

заходу

планується

здійснити у 2-3

кварталах

поточного року

2.1.5. Придбання

спеціалізованої техніки,

обладнання для утримання та

обслуговування земель

водного фонду м. Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

2022,

2023,

2024,

2025

6 500,0 0,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

планується

здійснити в 4

кварталі

поточного року



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2.1.6. Придбання та

встановлення модульних

туалетів (санітарних

контейнерів з ізольованою

ємністю під контейнери) на

пляжах і зонах відпочинку

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

розпорядження

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 30.12.2021

№ 2775

"Продеякі

питання

виконання

Програми

економічного і

соціального

розвитку

м.Києва на

2021-2023 роки

у 2022 році"

кошти на

виконання

заходу не

передбачені

2.1.7. Утримання та

обслуговування громадських

Комунальне

підприємство

2022,

2023,

5 600,0 0,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

вбиралень, що знаходяться на

балансі  КП "Плесо"

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2024,

2025

планується

здійснити в 2-3

кварталах

поточного року,

враховуючи

специфіку

роботи

підприємства 

2.1.8. Облаштування місць

для осіб з інвалідністю на

пляжах м.Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

планується

здійснити в 2-3

кварталах

поточного року,

враховуючи

специфіку

роботи

підприємства 

2.1.9. Капітальний ремонт

елементів благоустрою на

зонах  відпочинку біля води в

м. Києві та розчистка водойм 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024,

2025

51 600,0 0,0 51 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Після

затвердження

адресного

переліку

об'єктів

капітального

ремонту на

2022 рік будуть

розпочаті



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

заплановані

роботи.

Відповідно до

Указу

Президента

України "Про

введення

воєнного стану

в Україні" від

24.02.2022

№64/2022

виконання

робіт

перенесено на 4

квартал

поточного року

2.1.10. 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"

2022,

2023,

2024,

2025

42 801,0 0,0 41 665,0 1 136,0 7 910,4 0,0 7 910,4 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

планів

асигнувань

2.1.11. Придбання

спеціалізованої техніки та

обладнання для здійснення

заходів з  рятування людей на

воді

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

2022,

2023,

2024,

2025

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відсутні

бюджетні

призначення на

проведення

заходу

 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2.1.13. Капітальний ремонт

(модернізація,

переобладнання) спеціальної

техніки

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відсутні

бюджетні

призначення на

проведення

заходу

2.1.19. Капітальний ремонт

парків, скверів, інших

об'єктів зеленого

господарства м. Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

151 400,0 0,0 151 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Виконання

заходу

затримується в

зв'язку із

введенням

воєнного стану.

Буде

проведений за

можливості у 2

півріччі 2022

року

2.1.20. Будівництво парку

"Микільська слобідка" в

Дніпровському районі

Київське

комунальне

об'єднання

2022,

2023,

2024,

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

розпорядження

виконавчого



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

м.Києва зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2025 -

2026

2027

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 30.12.2021

№2775 "Про

деякі питання

виконання

Програми

економічного і

соціального

розвитку

м.Києва на

2021-2023 роки

у 2022 році"

об'єкт відсутній

у Програмі,

кошти на

виконання

заходу не

передбачені.

2.1.21. 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

"Київбудреконс

трукція"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

10 500,0 0,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні

асигнування на

виконання

заходу

заплановані на

4 квартал 2022

року

2.1.22. Реконструкція та

благоустрій парку

"Володимирська гірка" в

Шевченківському районі

Комунальне

підприємство з

утримання та

експлуатації

житлового

фонду

спеціального

2022,

2023,

2024,

2025

7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

розпорядження

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

призначення

"Спецжитлофо

нд"

міської

державної

адміністрації)

від 30.12.2021

№2775 "Про

деякі питання

виконання

Програми

економічного і

соціального

розвитку

м.Києва на

2021-2023 роки

у 2022 році"

об'єкт відсутній

у Програмі,

кошти на

виконання

заходу не

передбачені

2.1.23. Реконструкція та

благоустрій Ландшафтного

парку в Солом'янському

районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні

асигнування на

виконання

заходу

заплановані на

4 квартал 2022

року

2.1.24. Реконструкція та

благоустрій парку "Юність" у

Святошинському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022 15 313,3 0,0 15 313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні

асигнування на

виконання

заходу

заплановані на

4 квартал 2022

року

2.1.25. Реконструкція парку

"Кіото" в Деснянському

районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

2022,

2023

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відповідно до

розпорядження

виконавчого

органу

Київської



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

середовища" міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

від 30.12.2021

№2775 "Про

деякі питання

виконання

Програми

економічного і

соціального

розвитку

м.Києва на

2021-2023 роки

у 2022 році"

об'єкт відсутній

у Програмі,

кошти на

виконання

заходу не

передбачені

2.1.26. Будівництво парку

культури та відпочинку

"Парк Почайна" в

Оболонському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022,

2023,

2024,

2025 -

2026

2027

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні

асигнування на

виконання

заходу

заплановані на

4 квартал 2022

року

2.1.27. Забезпечення

організації робіт з

підвищення рівня

естетичного оформлення

території парків і скверів

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2022,

2023,

2024,

2025

2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Підприємство

знаходиться у

простої, крім

цього прийняте

рішення щодо

його ліквідації,

здійснюються

заходи з

узгодження та

подання



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

проєкту

рішення  до

Київської

міської ради. 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  21

- виконаних 3

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 408 076,2 0,0 1 317 002,9 91 073,3 187 488,0 0,0 182 564,3 4 923,7

Завдання:  3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору

3.1.1. Розробка 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

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

2022,

2023,

2024,

2025

9 630,0 0,0 9 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Завдання

виконується

згідно плану. З

метою

обгрунтування

доцільності

закупівлі, її

обсягів, якісних

характеристик

та очікуваної

ціни закупівлі

здійснюється

моніторинг цін

на закупівлю

послуги з

розробки

технічної

документації із

землеустрою

щодо

інвентаризації

та, відповідно,

розробляється

тендерна

документація



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

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

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 9 630,0 0,0 9 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 1 940 824,5 20 000,0 1 768 500,5 152 324,0 238 406,8 0,0 227 217,5 11 189,3

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2022 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

2 005 836,1 1 205 613,6 800 222,5 227 217,5 222 780,8 4 436,7 1 778 618,6 982 832,8 795 785,8

Відповідальний виконавець

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


