
бюджет 

м.Києва

2019, 

2020, 

2021

7 838,7 7 838,7

2019, 

2021

729,8 729,8

2020, 

2021

279,2 279,2

2021 5 425,1 5 425,1

2019, 

2020, 

2021

18 339,6 18 339,6

2020, 

2021

4 854,8 4 854,8

2020, 

2021

100,0 100,0

2021 1 493,5 1 493,5

2021 199,8 199,8

0,0 0,0 Виконано Захід  виконано в частині  робіт, запланованих в поточному році. 

Економія виникла за рахунок проведених електронних закупівель 

через систему "Прозорро"

11. Будівництво системи поливу в 

парку Позняки в Дарницькому 

районі міста Києва, в тому числі 

проєктні роботи

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району міста Києва

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

Невиконання даного заходу в повному обсязі передбачено затримкою 

укладення договорів з підрядними організаціями

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджних планів асинувань на 2021 рік. 

Заплановані роботи виконані в  повному обсязі. В рамках виконання 

договору були внесені зміни відповідно до Порядку розроблення 

паспорту водного об'єкту, затвердженого наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 року №99, в 

частині паспортизації виключно замкнутих водойм

Захід виконувався в межах затверджних планів асинувань на 2021 рік. 

Заплановані роботи виконані в  повному обсязі. Економія коштів 

отримана за результатами проведення електронних торгів.

10. Заходи з озеленення міста та 

влаштування поливо-зрошувальних 

систем

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

19 063,8 0,0 19 063,75 0,0

0,0 0,0

0,0

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

5 867,0 0,0 5 867,09. Створення  водоохоронних  зон 

спрямованих  на запобігання 

забрудненню,  засміченню та 

виснаженню 

водних  ресурсів м.Києва

500,0

3.Розчистка та благоустрій озера 

Синє у Подільському районі, в т.ч. 

проектні роботи

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

0,0 Виконано

0,0 Виконано

Виконано 

частково

0,0 500,0 0,0

0,0 0,0 Захід виконувався в межах затверджених планів асинувань на 2021 

рік. Заплановані роботи виконані частково через необхідність 

коригування проєкту. Роботи будуть розпочаті після отримання 

позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля.

8.Паспортизація малих річок і 

водойм

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 Захід виконувався в межах затверджених планів асинувань на 2021 

рік. Заплановані роботи виконані в  повному обсязі. Економія коштів 

отримана за результатами проведення електронних торгів в системі 

Прозорро.

Виконано

Інформація про виконання програми

за 2021, рік

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

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

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

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 

заходу

Виконавці 

заходу

Термін

вико-

нання

(план/

факт)

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

за звітний період (тис. грн)

інші 

джерела

Інформація 

про 

виконання 

заходу

Причини невиконання

Усього

у тому числі: за джерелами:

Усього

у тому числі: за джерелами:

держав- 

ний 

бюджет

бюджет 

м.Києва

інші 

джерела

держав- 

ний 

бюджет

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

2.Обстеження та розчистка русла р. 

Либідь у Солом’янському, 

Шевченківському та Голосіївському 

районах та приведення його до 

належного технічного стану

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"

200,0 0,0 200,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах бюджетних призначень на 2021 рік

Виконано 

частково

Захід  виконано в частині  робіт, запланованих в поточному році на 

проведення першого етапу. Роботи другого етапу згідно договору 

передбачено на 2022 рік.  

13. Проведення обстеження грунтів Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах бюджетних призначень на 2021 рік

0,0 0,0

0,0 0,0

12. Розробка Проекту організації 

території регіонального 

ландшафтного парку «Партизанської 

слави», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району міста Києва

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



2020, 

2021

0,0 0,0

2020, 

2021

0,0 0,0

2020, 

2021

0,0 0,0

2020, 

2021

500,0 500,0

2019, 

2020, 

2021

108 850,8 105 321,6

2019, 

2020, 

2021

0,0 0,0

0,0 0,02019, 

2020, 

2021

2 991,8 2 991,8

2019, 

2021

1 688,3 1 688,3

0,02019, 

2020, 

2021

0,0 0,0

0,00,02019, 

2020, 

2021

5 620,0 5 620,0

2019, 

2020, 

2021 - 

2022

230,4 230,4

2019, 

2020, 

2021 - 

2022

6 834,5 6 834,5

0,0

0,0 0,0 Не 

виконано

Перелік природоохоронних заходів у 2021 році у місті Києві 

затверджений розпорядженням ВО КМР (КМДА) №2065 від 

28.09.2021 р. Захід не виконано через неузгоджений остаточний 

перелік заходів, стислі терміни для проведення процедури закупівлі 

та укладення договорів

1. Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, організація 

виставок та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища, видання 

поліграфічної продукції з 

екологічної тематики

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністраці) 

"Київкомунсервіс"

450,0 0,0 450,0 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

Обстежено зелені насадження вздовж траси зовнішніх мереж. ПрАТ 

«ДТЕК Київські електромережі» надано технічне рішення з робочого 

проєкту електропостачання. Завершено проєктні роботи з 

коригування ПКД. Проведено експертизу скоригованої проєктно-

кошторисної документації. Робочий проєкт перезатверджено. Після 

відновлення будівельних робті захід виконано частково, роботи 

будуть завершені в 2022 році.

0,0 0,0 Виконано 

частково

Завершено розробку проєктно-кошторисної документації та 

затверджено проєкт. За результатами проведення закупівель укладено 

договір з переможцем та подано заяву на видачу дозволу на 

виконання будівельних робіт КВ012211213486.  Будівельні роботи 

будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвільних документів.

16. Реконструкція трансформаторної 

підстанції зі збільшенням 

потужності на острові Долобецькому

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на   2021 

рік

15.Будівництво інженерних мереж 

до громадських вбиралень зони 

відпочинку «Центральна» з 

урахуванням подальшого розвитку 

острова Труханового у 

Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

14.Утримання та обслуговування 

громадських вбиралень

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

5 620,0 0,0 5 620,0 0,0

0,0 0,0 Не 

виконано

Захід не виконувався в зв'язку з відсутністю коштів5.Проведення  санітарно-

бактеріологічних досліджень якості 

води у водоймах м. Києва експрес-

методом (Colilert 18) П

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

223,7 0,0 0,0 223,7

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на  2021 

рік

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на  2021 

рік. Економія виникла за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

4.Придбання спеціалізованої 

техніки, обладнання для утримання 

та обслуговування земель водного 

фонду м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Проведення підсипки піском 

пляжів м. Києва та зон відпочинку, 

планування пляжної території  

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

2 992,0 0,0 2 992,0 0,0

Виконано Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2021 

рік. Економія коштів завдяки проведенню закупівель через 

електронну систему Прозорро, а також оплата електроенергії за 

грудень 2021 року проведена за рахунок власних коштів від 

господарської діяльності.

2. 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"

223,9 0,0 223,9 0,0

1.Утримання території міських 

пляжів, зон відпочинку біля води та 

водних об'єктів  у м. Києві

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

109 705,20 0,0 106 160,73 3 544,47

Завдання:  1.Охорона та раціональне використання природного середовища

0,0 0,0 Не 

виконано

При проведенні процедур закупівель не вдалось визначити підрядну 

організацію, торги не відбулись UA-2021-11-05-016359-b

1 .Будівництво комплексу з 

переробки та утилізації рослинних 

відходів (в тому числі проектні 

роботи)

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

2 000,0

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок 

природи"

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

Завдання:  3. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

0,0 0,0 Не 

виконано

Перелік природоохоронних заходів у 2021 році у місті Києві 

затверджений розпорядженням ВО КМР (КМДА) №2065 від 

28.09.2021.  06.12.2021 укладено договір з виконавцем на стадії 

підготовки до зйомок, зйомки перенесено на 2022 рік, термін 

виконання робіт подовжено.

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

1 .Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, організація 

виставок та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища, видання 

поліграфічної продукції з 

екологічної тематики

0,0 2 000,0 0,0

Завдання:  4. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1 . Проведення робіт з 

інвентаризації джерел забруднення 

навколишнього природного 

середовища

Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

500,0 0,0 500,0

0,0 0,0 Не 

виконано

Проводяться  роботи по оформленню прав на  користування 

земельними ділянками

0,0 0,0 0,0 Виконано Захід виконано в повному обсязі

0,0 3 529,2



2019, 

2020, 

2021 - 

2022-2025

31 300,4 31 300,4

2019, 

2020, 

2021

3 511,0 3 511,0

0,00,02019, 

2020, 

2021

39 691,5 39 691,5

2019, 

2020, 

2021

4 898,5 4 898,5

2019, 

2020, 

2021 - 

2022-2023

0,0 0,0

2019, 

2020, 

2021 - 

2022

12 404,0 12 404,0

0,02019, 

2020, 

2021 - 

2022

0,0 0,0

2021 155,1 155,1

2021 0,0 0,00,0 0,0 Не 

виконано

Здійснювалась передача функцій замовника будівництва відповідно 

до розпорядження КМДА від 13.09.2021 №1954. 

Завдання на проєктування (коригування проєктно-кошторисної 

документації стадії РП 2-ї черги - Розчистка, благоустрій та 

оздоровлення водойми) погоджено відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 27 березня 2019 року №541 (зі змінами). 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено 

закупівлю по визначенню виконавця зазначених робіт з коригування 

ПКД 2-ї черги https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-013206-c. 

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 

765,0 0,0 765,0 0,0

0,0 0,0 Не 

виконано

Існує необхідність коригування техніко-економічного обґрунтування 

та приведення його у відповідність чинній містобудівній документації 

та Генеральному плану м. Києва. Завдання на проєктування 

(коригування ПКД стадії ТЕО) погоджено відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року №541 (зі 

змінами). Оголошено закупівлю по визначенню виконавця робіт з 

коригування ТЕО. Початок зазначених робіт заплановано на 2022 рік.

24.Реконструкція  гідротехнічних 

споруд з відновленням екологічного 

та санітарно-гігієнічного стану р. 

Либідь в м. Києві

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

2 300,0 0,0 2 300,0 0,0

0,0 0,0 Виконано Будівельні роботи виконувались згідно графіків відповідно до 

договорів. На ділянці озера Кирилівське виконано будівельні роботи 

в повному обсязі. На ділянці шлюзу та ділянці відкритого русла р. 

Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана 

Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень, виконано 

роботи частково, будуть продовжені у 2022 році. 

0,0 0,0 Не 

виконано

Будівельні роботи не виконувались в зв’язку з відсутністю 

розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.

23.Реконструкція  зливостокової 

каналізації системи озер Опечень в 

Оболонському 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"

10 230,0 0,0 10 230,0 0,0

22.Реконструкція очисних споруд 

«Харківські» на вул. Ревуцького, 40 

у Дарницькому районі м.Києва 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

11 000,0 0,0 11 000,0 0,0

0,0 0,0 Виконано Захід виконувався в межах бюджетних призначень на 2021 рік21. Утримання та експлуатація  

очисних споруд, насосних станцій, 

закріплених за КП «Плесо»

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

4 900,0 0,0 4 900,0 0,0

0,0 0,0 Виконано Завдання виконане в повному обсязі. Економія за результатами 

проведення електронних закупівель через систему Прозорро. Сплата 

за електричну енергію спожиту в грудні за рахунок власних коштів 

від господарської діяльності підприємства.

19. Забезпечення умов безпечного 

відпочинку на водних об,єктах м. 

Києва силами САРВС КП «Плесо»

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

39 871,0 0,0 39 871,0 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

Роботи не виконані по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. 

"Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку 

"Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж 

водопостачання, водовідведення та електропостачання по об'єкту, по 

об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського 

каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону 

України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний 

ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському 

районі м.Києва» захід виконано частково. Не виконано будівельні 

роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт 

відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"

0,0 0,0 Виконано У 2021 році проводились роботи на першому пусковому комплексі в 

межах виділеного фінансування на 2021 рік, однак у зв'язку з 

необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації по 

зазначеному об'єкту, підприємством проведено процедуру закупівлі 

виконання проектно-вишукувальних робіт та підписано договір. 

Оскільки позитивний експертний звіт отримано у вересні 

(Експертний звіт № ЕХ01-8242-4508-5372-5872 від 08.09.2021р. 

(коригування), не були використані кошти в загальній сумі 16199,6 

тис. грн., з яких 351,8 тис.грн грн. – економія коштів на проектні 

роботи,  15847,73 тис. грн. - кошти на БМР, які не використані в 

зв’язку зі зміною містобудівної ситуації частині навколишнього 

оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, необхідність виконання 

додаткових непередбачуваних проектом робіт тощо, а тому виникла 

необхідність у коригуванні проектних рішень та перепроведення 

експертизи.

18.Капітальний ремонт елементів 

благоустрою на зонах  відпочинку 

біля води в м. Києві та розчистка 

водойм

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

108 800,0 0,0 108 800,0 0,0

17.Реконструкція зони відпочинку 

«Центральна»в частині створення 

рекреаційного маршруту з 

благоустроєм прилеглої території на 

Трухановому острові в 

Дніпровському районі м. Києва

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція",

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

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

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

 28. Будiвництво артезiанської 

свердловини малої продуктивностi 

зони вiдпочинку "Троєщина" в 

Деснянському районi м. Києва

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 

частково

Розроблене завдання на проєктування погоджено. Проведено 

закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та 

визначено виконавця проєктних робіт, з яким укладено договір. 

Проєктні роботи виконані, проведено експертизу та затверджено 

робочий проєкт від 29.11.2021. Не визначений виконавець 

будівельних робіт, початок робіт переноситься на 2022 рік за 

наявності відповідного бюджетного фінансування. 



2019, 

2020, 

2021

941 076,1 840 313,8

2019, 

2020, 

2021

157 809,0 123 786,4

2019, 

2020, 

2021

40 517,3 22 340,0

2019, 

2020, 

2021

19 063,2 18 684,0

0,02019, 

2020, 

2021

28 425,3 22 913,7

2020, 

2021

0,0 0,0

0,02019, 

2020, 

2021

8 080,5 7 535,1

2020, 

2021

88 005,5 87 862,00,0 143,5 Виконано Захід виконаний в повному обсязі в межах бюджетних призначень на 

2021 рік

0,0 545,4 Виконано Захід виконаний. Відхилення спричинене виробничою потребою.

38.Придбання спеціальної техніки та 

обладнання для благоустрою міста

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове 

господарство",

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство 

"Конча-Заспа",

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове 

господарство"

65 000,0 0,0 65 000,0 0,0

37.Вирощування/дорощування 

саджанців дерев і чагарників з 

наступною безоплатною їх 

передачею КП УЗН м. Києва 

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

8 959,4 0,0 7 388,4 1 571,0

0,0 0,0 Не 

виконано

КО "Київзеленбуд" - виконання проведення заходів по боротьбі зі 

шкідниками та паразитами в парках і скверах районів міста, пляжах і 

зонах відпочинку (а саме - з карантинними бур'янами) проведено в 

повному обсязі в межах заходу Комплексної програми екологічного 

благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки "Утримання парків, 

скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих 

зелених насаджень загального користування". КП "Плесо" - в 2021 

році кошти на виконання заходу не виділялися.

0,0 5 511,6 Виконано Захід виконаний. Відхилення спричинене виробничою потребою

36.Забезпечення проведення заходів 

по боротьбі зі шкідниками та 

паразитами в парках і скверах 

районів міста, пляжах і зонах 

відпочинку

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва "Плесо"

900,0 0,0 900,0 0,0

35.Обстеження зелених насаджень, 

санітарна обрізка пошкоджених 

дерев, видалення сухостійних та 

аварійних дерев

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

30 396,9 0,0 22 312,9 8 084,0

0,0 379,2 Виконано 

частково

Часткове виконання спричинене тривалістю розробки технічної 

документації із землеустрою, що сприяє необхідності виконання 

завершальних етапів робіт в наступних періодах. Такожвідхилення 

зумовлене економією, що виникла в процесі проведення 

закупівельних процедур.

0,0 18 177,3 Виконано Захід виконаний. Відхилення спричинене виробничою потребою

34. Розробка технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

(відведення) земельних ділянок 

об’єктів благоустрою зеленого 

господарства

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове 

господарство",

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство 

"Конча-Заспа",

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове 

господарство"

26 687,0 0,0 26 687,0 0,0

32. Забезпечення організації, 

координації та контролю діяльності 

підприємсв зеленого господарства 

міста

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

34 373,4 0,0 21 168,4 13 205,0

0,0 34 022,6 Виконано Захід в частині бюджетних коштів виконаний в межах бюджетних 

призначень на 2021 рік. Економія бюджетних коштів виникла через 

провдення електронних закупівель. Власні надходження 

недовиконані в зв'язку із зменшенням обсягів реалізації через 

отримання дозвольної документації на проведення санітрно-

вибіркових рубок не в повному обсязі і, як наслідок, відсутність 

продукції.

31.Оновлення лісів, проведення 

санітарно-оздоровчих рубок та їх 

захист від пожеж

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове 

господарство",

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство 

"Конча-Заспа",

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове 

господарство"

155 870,4 0,0 118 185,4 37 685,0

0,0 100 762,3 Виконано КП УЗН районів міста Києва  захід виконано в межах затверджених 

бюджетних асигнувань по загальному фонду на 2021 рік, 

недовиконання за спеціальним фондом виникло в зв'язку з 

недовиконанням доходної частини бюджету міста Києва. Також в 

межах заходу КО "Київзеленбуд" виконано роботи з надання послуг 

для боротьби з карантинними бур'янами

30.Утримання парків, скверів, 

бульварів, вуличних насаджень та 

інших впорядкованих зелених 

насаджень загального користування

Районні в місті Києві державні адміністрації,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Голосіївського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Печерського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Подільського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Святошинського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Солом'янського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Шевченківського району міста Києва,

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

936 262,5 0,0 838 774,5 97 488,0



2020, 

2021

0,0 0,0

0,02020, 

2021

9 202,5 9 202,5

0,02019, 

2020, 

2021 - 

2022

35 703,5 35 703,5

2021 - 

2022-2023

0,0 0,0

0,02019, 

2020, 

2021 - 

2022

263 437,3 263 437,3

2019, 

2020, 

2021 - 

2022

0,0 0,0

2019, 

2020, 

2021 - 

2022

0,0 0,0

2019, 

2020, 

2021 - 

2022-2023

4 268,3 4 268,3

0,0

 
0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

В 2021році на об`єкті розпочато роботи з підключення громадської 

вбиральні до зовнішніх мереж водопостачання, озеленення та 

влаштування доріжок з фем згідно укладеного договору на виконання 

робіт №148/6 від 08.06.2021. Часкове невиконання робіт спричинене 

порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні 

закупівлі». Залишок робіт буде реалізовані в наступних роках.

52.Реконструкція та благоустрій 

парку «Орлятко» в Солом'янському 

районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

5 241,1 0,0 5 241,1 0,0

0,0 0,0 Не 

виконано

Торги відмінено 09.12.2021 року через відхилення всіх тендерних 

пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». 

Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо через 

недостатню кількість часу

0,0 0,0 Не 

виконано

Договір з підрядною організацією розірвано на підставі ст.651,653 

Цивільного кодексу України

48.Реконструкція та благоустрій 

парку «Юність» у Святошинському 

районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку 

міського середовища"

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

47. Реконструкція та благоустрій 

ландшафтного парку в 

Солом'янському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку 

міського середовища"

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

Захід виконано в межах бюджетних призначень на 2021 рік. В 2021 

році в повному обсязі роботи виконані на 62 об'єктах благоустрою, 

частково виконані роботи на 19 об'єктах. Відхилення виникло в 

зв"язку з доведеним обсягом бюджетних призначень на 2021 рік,  

тривалістю  підготовчих робіт, затримки та перенесення робіт на 

наступні роки, унеможливюючих проведення закупівель, тощо.

46.Капітальний ремонт парків, 

скверів, інших об'єктів зеленого 

господарства м. Києва

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Районні в місті Києві державні адміністрації,             

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Голосіївського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Печерського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Подільського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Святошинського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Солом'янського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Шевченківського району міста Києва

390 750,0 0,0 390 750,0 0,0

0,0 0,0 Не 

виконано

Захід не виконаний. Впродовж 2021 року питання викупу земельної 

ділянки з приватної властності не було вирішено, будівництво 

відтерміновується. 

44.Будівництво парку "Микільська 

слобідка" в Дніпровському районі 

м.Києва

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

182 840,3 0,0 182 840,3 0,0

0,0 0,0 Виконано ЗАВЕРШЕНО ВИКОНАННЯ УСІХ ВИДІВ РОБІТ ЗГІДНО 

УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ №263/8 ВІД 03.08.20, ЩОДО 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ПАРКУ: 

ВЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ- ІГРОВОГО ТА 

ТЕНІСНОГО МАЙДАНЧИКА, ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА, 

ВЕЛОПАРКОВКА ТА ФОНТАН НА ВОДІ. ОБСЯГИ РОБІТ, 

ЗАПЛАНОВАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В 2021 році, БУЛИ 

ВИКОНАННІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ НА 

ОБЄКТІ ВІДБУДЕТЬСЯ В 2022 Р.

43.Будівництво парку вздовж просп. 

Генерала Ватутіна між просп. 

Володимира Маяковського та вул. 

Оноре де Бальзака в Деснянському 

районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

37 927,5 0,0 37 927,5 0,0

0,0 0,0 Виконано 

частково

ВИКОНАНО РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ 

ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЗПДНО УКЛАДЕНОГО 

ДОГОВОРУ ВІД 17.04.20Р.№108/4 ПРОКЛАДЕНО 

МАГІСТРАЛЬНИЙ ТА ЗОНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ, 

ВЛАШТОВАНІ ПРОКОЛИ ПІД ПІШОХІДНИМИ ТА 

АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ.  У ЗВЯЗКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ 

ДОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ 

ВИКОНАННЯ ДАНИХ РОБІТ ПЕРЕНОСИТЬСЯ.

41. Будівництво насосної станції на 

озері Вирлиця та водопроводу 

технічної води для поливу зелених 

насаджень Харківської площі та 

проспекту Бажана в Дарницькому 

районі

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

11 938,4 0,0 11 938,4 0,0

0,0 0,0 Не 

виконано

ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ В 2021 РОЦІ 

УНЕМОЖЛИВЛЮЄТЬСЯ У ЗВЯЗКУ З НЕГОТОВНІСТЮ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ ТА 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЄКТУВАННЯ, ВІДПОВІДНО ДО 

КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ. Додатковою угодою No 2 до договору 

від 27.10.2020 No317/10 на виконання робіт з розробки проєктно-

кошторисної документації (стадійність проектування: проект "П", 

робоча документація "РД") по об'єкту  термін дії договору  подовжено 

до 31.12.2022 року

39.Пожежне депо та два лісових 

кордони Дарницького лісопаркового 

господарства

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

5 381,8 0,0 5 381,8 0,0



2019, 

2020, 

2021 - 

2022

0,0 0,0

2020, 

2021

138,6 138,6

2019, 

2020, 

2021

39 353,9 39 353,9

2020, 

2021

1 491,2 1 491,2

2019, 

2020, 

2021

0,0 0,0

2021 395,9 395,9

2019, 

2020, 

2021

2 838,0 2 838,0

2019, 

2020, 

2021

0,7 0,7

2019, 

2020, 

2021

34 847,8 34 847,8

60. Забезпечення вивезення 

побутових відходів, що 

несанкціоновано створені на 

територіях міста 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністраці) "Київкомунсервіс"

1 500,0

Завдання:  2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

62. Забезпечення організації робіт з 

підвищення рівня естетичного 

оформлення території парків та 

скверів

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку 

міського середовища"

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

0,0 1 500,0 0,0

Завдання:  3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

0,0 0,0 Виконано Захід виконаний.  Економія коштів отримана за результатами 

проведення електронних торгів в системі Прозоро.

0,0 0,0 Виконано У зв'язку з невиконанням запланованих заходів з реконструкції та 

будівництва обсяги фінансування були зменшені

0,0 0,0 Виконано Виконано в межах надходжень бюджетних коштів. Часткове 

виконання заходу відбулося через недовиконання доходної частини 

бюджету міста Києва за спеціальним фондом в частині коштів по 

відновній вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на 

території міста

0,0 0,0 Виконано 

частково

Часткове виконання заходу спричинене тим, що переважну частину 

запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та 

новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було 

здійснювати тільки у весняно-осінній період, а відповідно до лімітних 

довідок фінансування заходу було передбачене на грудень 2021 року.

0,0 0,0 Не 

виконано

0,0 0,0 Виконано 

частково

Проведено збір статистичної інформації, необхідної для складання 

екологічного паспорту міста Києва за 2020 рік. Наразі здійснюється 

розбудова Муніципальної системи моніторингу якості атмосферного 

повітря. Станом на кінець 2021 року Управлінням встановлено 5 

референтних постів моніторингу атмосферного повітря. Проводиться 

аналіз отриманого масиву даних, екологічний паспорт м.Києва буде 

розробено в першому півріччі 2022 року з урахуванням отриманих 

даних,  що стосується тенденції забруднення повітряного басейну 

м.Києва.

0,0 0,0 Виконано Економія коштів виникла за рахунок скорочення інших поточних 

витрат в зв'язку з карантинними обмеженнями.

2. Підготовка та затвердження  

екологічного паспорту м. Києва

Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

0,3 0,0 0,3 0,0

1. Проведення еколого -

просвітницьких, інформаційних 

заходів, фінанування постйно діючої 

виставки риб  

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок 

природи"

2 953,1 0,0 2 953,1 0,0

59.Придбання посадкового 

матеріалу

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Голосіївського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Деснянського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Печерського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Подільського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Святошинського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Солом'янського району міста Києва,

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 

Шевченківського району міста Києва

33 867,5 0,0 33 867,5 0,0

58.Реконструкція та благоустрій 

парку "Володимирська гірка" у 

Шевченківському районі

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації 

житлового фонду спеціального призначення 

"Спецжитлофонд"

2 700,0 0,0 2 700,0 0,0

Подана претензія у зв'язку з тим, що роботи по договору виконані не 

в повному обсязі та не передані замовнику згідно акту здачі-

приймання робіт у відповідності до календарного плану та графіку 

фінансування робіт

57. Будівництво парку культури і 

відпочинку Парк  «Почайна» в 

Оболонському районі

Комунальне підприємство "Київський центр розвитку 

міського середовища"

7 000,0 0,0 7 000,0 0,0

В Бюджеті міста Києва на 2021 рік на виконання заходу бюджетних 

призначень не передбачено.

61.Спрощення порядку визначення 

територій зелених зон, закріплення 

меж міських лісів, лісопарків, 

буферних парків гідропарків і 

парків, а також недопущення їх 

забудови

Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Не 

виконано

Захід проводився в межах затверджених бюджетних асигнувань. 

Фінансування заходу за рахунок коштів державного бюджету в 2021 

році не передбачене бюджетом. Економія коштів бюджету міста 

Києва відбулася за результатами проведених закупівель через 

електронну систему Прозорро

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

60 000,0 20 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 Виконано



2021 0,0 0,0

1 932 591,4 1 769 520,3

2. Утримання (супроводження) 

міської системи програмно-

апаратних засобів збору та 

оброблення даних про стан довкілля 

міста Києва

Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

700,0 Не 

виконано

На проведення заходу в 2021 році не передбачені бюджетні 

призначення

2 231 760,2

0,0 0,0

-13 389,4 -316 255,7

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування 

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

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: 2 413 561,3 20 000,0

усього загальний фонд спеціальний фонд

2 099 165,4 1 148 565,3 950 600,1 1 769 520,3 1 135 175,9 634 344,4 -329 645,1

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд

0,0 700,0 0,0

161 801,1 0,0 163 071,1


