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

Інформація про виконання програми
за 2021, заключний звіт

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 2021 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.Охорона та раціональне використання природного середовища

1. Розчистка та ремонт

споруд на озері Голубе

(ставок Блакитний) у

Подільському районі

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019 1 186,6 0,0 1 186,6 0,0 1 181,2 0,0 1 181,2 0,0 Виконано Захід виконано

в межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

2. Обстеження та розчистка

русла р. Либідь у

Солом’янському,

Шевченківському і

Голосіївському районах і

приведення його до

належного технічного стану

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

2019,

2020,

2021

16 740,2 0,0 16 740,2 0,0 16 168,1 0,0 16 168,1 0,0 Виконано Захід виконано

в межах

затверджених

бюджетних

асигнувань



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

3. Розчистка та благоустрій

озера Синє у 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"

2019,

2021

4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 907,4 0,0 907,4 0,0 Виконано

частково

Заплановані

роботи

виконані

частково через

необхідність

коригування

проєкту. Роботи

будуть

розпочаті після

отримання

позитивного

висновку з

оцінки впливу

на довкілля

4. Розчистка та благоустрій

території озер Пущі-Водиці 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"

2019,

2020

1 310,0 0,0 1 310,0 0,0 526,2 0,0 526,2 0,0 Виконано

частково

Заплановані

роботи

виконані

частково через

перенесення

виконання в

зв'язку з

доопрацювання

м

проектно-кошт

орисної

документації за

результатами

експертизи

5. Розчистка та благоустрій

струмка Курячий Брід у

Дарницькому районі м.

Комунальне

підприємство

виконавчого

2019,

2020

1 420,0 0,0 1 420,0 0,0 843,0 0,0 843,0 0,0 Виконано

частково

Захід

виконаний в

межах



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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,  у т.ч. проєктні роботи органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

затверджених

бюджетних

призначень

6. Розчистка та благоустрій

озер у парку Нивки в

Шевченківському  районі  м.

Києва, у т.ч. проєктні роботи 

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019 6 277,3 0,0 6 277,3 0,0 6 222,1 0,0 6 222,1 0,0 Виконано Захід

виконаний  в

повному обсязі

7. Розчистка та благоустрій 

озер у парку Відрадний   у

Солом’янському районі  

районі  м. Києва, у т.ч.

проєктні роботи

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019 9 552,1 0,0 9 552,1 0,0 9 407,3 0,0 9 407,3 0,0 Виконано Захід

виконаний  в

повному обсязі

8. Паспортизація малих річок

і водойм

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2020,

2021

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 2 359,2 0,0 2 359,2 0,0 Виконано Виконано в

межах

затверджених

бюджетних

призначень



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

9. Створення  водоохоронних

 зон, спрямованих на

запобігання забрудненню, 

засміченню та виснаженню

водних  ресурсів м.Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2021 5 867,0 0,0 5 867,0 0,0 5 425,1 0,0 5 425,1 0,0 Виконано Виконано в

межах

затверджених

бюджетних

призначень

10. Заходи з озеленення міста

та влаштування

поливо-зрошувальних систем

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019,

2020,

2021

62 018,2 0,0 62 018,2 0,0 54 442,7 0,0 54 442,7 0,0 Виконано

частково

Невиконання

даного заходу в

повному обсязі

викликане

тривалістю

окремих

процесів з

проведення

заходів з

охорони та

раціонального

використання

природних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

ресурсів на

об'єктах

зеленого

господарства

міста Києва,

розпочатих у

минулихроках,

затримкою

укладення

договорів з

підрядними

організаціями

11. Будівництво системи

поливу в парку Позняки в

Дарницькому районі м.

Києва, у т. ч. проєктні роботи

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва

2020,

2021

8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 7 708,6 0,0 7 708,6 0,0 Виконано Захід виконано

в частині робіт,

запланованих у

звітному

періоді.

Відхилення

виникло за

рахунок

зменшення 

вартості робіт в

зв'язку із

економією, що

виникла за

результатами

проведених

електронних

закупівель

через систему

"Прозорро"

12. Розробка проєкту

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

2020 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Виконано

частково

Недовиконання

заходу

спричинене

частково

скасуванням

рішенням

постійно діючої

адміністратив



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

ної колегії

Антимонопольн

ого комітету

України

переможця

електронних

торгів на

розробку

проекту

організації 

території

регіонального

ландшафтного

парку в 2020

році В 2021

році захід був

виконаний в

частині робіт,

запланованих

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)

2021 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 1 493,5 0,0 1 493,5 0,0 Виконано Захід

виконаний  в

повному обсязі 

14. Проведення спеціальних Київське 2021 200,0 0,0 200,0 0,0 199,8 0,0 199,8 0,0 Виконано Захід



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

заходів, спрямованих на

запобігання знищенню чи

пошкодженню природних

комплексів територій та

об'єктів природного

заповідного фонду

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

виконаний  в

повному обсязі

у тому числі кількість заходів

- запланованих  14

- виконаних 9

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 121 871,4 0,0 121 871,4 0,0 106 984,2 0,0 106 984,2 0,0

Завдання:  2. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1 .Будівництво комплексу з

переробки та утилізації

рослинних відходів, у т.ч.

проєктні роботи

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2020,

2021

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано При проведенні

процедур

закупівель в

2020-2021

роках не

вдалось

визначити

підрядну

організацію,

торги не

відбулись

(UA-2020-08-04

-002596-c та

UA-2021-11-05-

016359-b)

2. Закупівля контейнерів для

збору небезпечних відходів у

складі побутових

(використані елементи

живлення та люмінісцентні

лампи)

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2020 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 1 971,6 0,0 1 971,6 0,0 Виконано Захід

виконаний  в

повному обсязі



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

державної

адміністраці)

"Київкомунсер

віс"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 1 971,6 0,0 1 971,6 0,0

Завдання:  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

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2020,

2021

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 1 388,3 0,0 1 388,3 0,0 Виконано

частково

Перелік

природоохорон

них заходів у

2021 році у

місті Києві

затверджений

розпорядження

м 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

2. Проведення

науково-технічних

конференцій і семінарів,

організація виставок та інших

заходів щодо пропаганди

охорони навколишнього

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2021 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Перелік

природоохорон

них заходів у

2021 році у

місті Києві

затверджений



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

(Київської

міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсер

віс"

розпорядження

м 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

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3 950,0 0,0 3 950,0 0,0 1 388,3 0,0 1 388,3 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)

2020,

2021

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 941,2 0,0 941,2 0,0 Виконано Захід

виконаний.

Відхилення за

результатами

проведених

закупівель

через

електронну

систему

Прозорро 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 941,2 0,0 941,2 0,0



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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.Охорона та раціональне використання природного середовища

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"

2019,

2020,

2021

278 643,0 0,0 269 208,0 9 435,0 289 387,5 0,0 270 699,0 18 688,5 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

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"

2019,

2020,

2021

423,9 0,0 423,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Проводяться 

роботи по

оформленню

прав на 

користування

земельними

ділянками

3. Проведення підсипки

піском пляжів м. Києва та зон

відпочинку, планування

пляжної території  

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

2019,

2020,

2021

5 882,0 0,0 5 882,0 0,0 4 982,8 0,0 4 982,8 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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"

асигнувань

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"

2019,

2021

1 868,8 0,0 1 868,8 0,0 7 832,8 0,0 7 832,8 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

5.Проведення 

санітарно-бактеріологічних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес

методом (Colilert 18) П

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

2019,

2020,

2021

636,6 0,0 0,0 636,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконано в

зв'язку з

відсутністю

коштів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

6.  Будівництво системи

аерації та благоустрій озера

Райдуга в 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"

2019,

2020

8 166,7 0,0 8 166,7 0,0 7 964,5 0,0 7 964,5 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань.

Будівельно-мон

тажні роботи

завершено.

Змонтована

система аерації

озера у складі

восьми

аераторів, в

тому числі два

у вигляді

фонтанів.

Змонтовано

центральний

вузол

керування

системи аерації

7. Реконструкція 

Північно-Дарницького

меліоканалу

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

2019,

2020

42 086,5 0,0 42 086,5 0,0 41 687,7 0,0 41 687,7 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань.

Будівельні

роботи на

об'єкті

завершено.

Виконано

розчистку

каналу,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

кріплення русла

габіонними

конструкціями,

відновлені

гідротехнічні

споруди та

залізобетонні

лотки

8.Будівництво системи

аерації  та  благоустрій озера 

Лебедине в Дарницькому

районі м. Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019,

2020 -

2022-20

23

3 038,7 0,0 3 038,7 0,0 1 914,4 0,0 1 914,4 0,0 Виконано

частково

У зв'язку зі

зміною

проектних

рішень виникла

необхідність у

коригуванні

ПКД. Укладено

договір на

коригування

проектно-кошт

орисної

документації.

Скоригована

проектно-кошт

орисна

документація у

частині

зовнішніх

електричних

мереж не

пройшла

погодження у

ПРАТ "ДТЕК

Київські

електромережі"

9. Будівництво системи

регулювання рівня води у

водоймі «Озеро Сонячне» в

Дарницькому районі м.Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2019,

2020 -

2022

208,3 0,0 208,3 0,0 208,2 0,0 208,2 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

10. Реконструкція  захисних 

споруд «Жуків острів»,

розчистка русла, благоустрій

прибережної території та

відновлення екологічного

стану річки Коник у

Голосіївському районі м.

Києва

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019,

2020,

2021 -

2022

2023

2024

2025

1 250,0 0,0 1 250,0 0,0 820,6 0,0 820,6 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

планів

асигнувань. В

зв'язку з тим,

що межі

проектування

перетинає

магістральний

газопровід

високого тиску,

обстеження

якого

потребувало

певного часу на

залучення

спеціалізованої

організації,

строки

проектівання

під час

виконання

заходу

продовжувалис

ь, проведення

експертизи

переносилося



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

11. Будівництво 

берегоукріплюючих споруд і

зони відпочинку вздовж

Русанівської протоки в

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"

2019,

2020

84 015,0 0,0 84 015,0 0,0 75 868,3 0,0 75 868,3 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань.

Скориговано

проектну

документацію,

отримано

експертний

звіт. Будівельні

роботи

завершені.

Виконано

роботи з

організації

рельєфу та

інженерна

підготовка

території.

Виконано

берегоукріплен

ня укісного

типу, типу

заанкерований

больверк,

металеве

огородження та

покриття

набережної

12. Заміна зношених і

морально застарілих

виробничих приміщень  на

сучасні модульні конструкції 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2019,

2020,

2021 -

2022

2 167,4 0,0 2 167,4 0,0 3 520,0 0,0 3 520,0 0,0 Виконано Захід

виконаний в

повному обсязі



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

13.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"

2019,

2020 -

2022

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відсутність

бюджетних

призначень на

виконання

заходу

14.Утримання та

обслуговування громадських

вбиралень

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

2019,

2020,

2021

18 820,0 0,0 18 820,0 0,0 11 999,8 0,0 11 999,8 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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"

15.Будівництво інженерних

мереж до громадських

вбиралень зони відпочинку «

Центральна» з урахуванням

подальшого розвитку острова

Труханового в

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"

2019,

2020,

2021

12 220,0 0,0 12 220,0 0,0 1 165,2 0,0 1 165,2 0,0 Виконано

частково

Завершено

розробку

проєктно-кошт

орисної

документації та

затверджено

проєкт. За

результатами

проведення

закупівель

укладено

договір з

переможцем та

подано заяву на

видачу дозволу

на виконання

будівельних

робіт

КВ01221121348

6.  26.12.2021

було

відмовлено у

видачі дозволу

на виконання

будівельних

робіт. Початок

будівельних

робіт був

запланований

на 2022 рік

після

отримання

дозвільних

документів

16. Реконструкція

трансформаторної підстанції

із збільшенням потужності на

острові Долобецькому

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

2019,

2020,

2021

21 466,4 0,0 21 466,4 0,0 12 979,9 0,0 12 979,9 0,0 Виконано

частково

Обстежено

зелені

насадження

вздовж траси



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

зовнішніх

мереж. ПрАТ

«ДТЕК Київські

електромережі»

надано технічне

рішення з

робочого

проєкту

електропостача

ння. Завершено

проєктні

роботи з

коригування

ПКД.

Проведено

експертизу

скоригованої

проєктно-кошт

орисної

документації.

Робочий проєкт

перезатверджен

о. Після

відновлення

будівельних

робті захід

виконано

частково,

завершення

робіт

планувалося на

2022 рік

17.Реконструкція зони

відпочинку «Центральна»в

частині створення

рекреаційного маршруту з

благоустроєм прилеглої

території на Трухановому

острові в Дніпровському

Комунальне

підприємство

"Дирекція з

капітального

будівництва та

реконструкції

"Київбудрекон

2019,

2020,

2021 -

2022-20

25

52 210,9 0,0 52 210,9 0,0 63 521,1 0,0 63 521,1 0,0 Виконано В зв'язку з

необхідністю

коригування

проєктно-кошт

орисної

документації по

зазначеному



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

районі м. Києва струкція",

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

об'єкту,

підприємством

проведено

процедуру

закупівлі

виконання

проектно-вишу

кувальних робіт

та підписано

договір, у

вересні 2021

року отримано

позитивний

експертний звіт

(Експертний

звіт №

ЕХ01-8242-450

8-5372-5872 від

08.09.2021р.

(коригування).

Роботи по

вхідній групі

завершені.

Розпочато

виконання

робіт по

інформаційном

у центру

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,

2019,

2020,

2021

335 588,7 0,0 335 588,7 0,0 206 015,0 0,0 206 015,0 0,0 Виконано

частково

Часткове

виконання

робіт пов'язане

з необхідністю

коригування

проектної

документації;

проведення

процедури

погодження

зовнішніх



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

мереж

водопостачання

,

водовідведення

та

електропостача

ння; здійснення

оцінки впливу

на довкілля

згідно Закону

України "Про

оцінку впливу

на довкілля"по

деяким об'єктам

капітального

ремонту

елементів

благоустрою на

зонах

відпочинку біля

води в м.Києві

та розчистки

водойм

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"

2019,

2020,

2021

106 059,4 0,0 106 059,4 0,0 103 635,6 0,0 103 635,6 0,0 Виконано Захід

виконаний в

повному обсязі



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

20.Придбання спеціалізованої

техніки та обладнання для

здійснення заходів  рятування

людей на воді

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019,

2020,

2021

2 610,6 0,0 2 610,6 0,0 2 330,1 0,0 2 330,1 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

21. Утримання та

експлуатація  очисних

споруд, насосних станцій,

закріплених за КП «Плесо»

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019,

2020,

2021

11 302,5 0,0 11 302,5 0,0 18 329,6 0,0 18 329,6 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

22. Реконструкція очисних

споруд «Харківські» на вул.

Ревуцького, 40 у

Дарницькому районі м.Києва 

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

2019,

2020,

2021 -

2022-20

23

93 343,5 0,0 93 343,5 0,0 69 767,7 0,0 69 767,7 0,0 Виконано

частково

Часткове

виконання

заходу

пов'язане з тим,

що в 2021 році

не

виконувалися



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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"

будівельні

роботи через

відсутність

розпорядчого

документу про

перезатверджен

ня 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"

2019,

2020,

2021 -

2022

92 226,9 0,0 92 226,9 0,0 93 028,9 0,0 93 028,9 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,

роботи

виконано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

частково,

будуть

продовжені у

2022 році

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"

2019,

2020,

2021 -

2022

20 700,0 0,0 20 700,0 0,0 17 718,1 0,0 17 718,1 0,0 Виконано

частково

Існує

необхідність

коригування

техніко-економі

чного

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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

закупівлю по

визначенню

виконавця робіт

з коригування

ТЕО. Початок

зазначених

робіт

заплановано на

2022 рік

25. Реконструкція очисних

споруд поверхневих вод біля

затоки Південний Ковш в

промисловій зоні Теличка у

Голосіївському районі

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019,

2020,

2021 -

2022-20

23

859,5 0,0 859,5 0,0 695,9 0,0 695,9 0,0 Виконано Виконано в

межах

доведених

бюджетних

асигнувань.

Проектні

роботи

виконані.

26. Придбання пересувної

лабораторії моніторингу

поверхневих вод

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

2019 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 2021 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"

27. Підготовка, розгляд і

затвердження  «Водної

стратегії міста Києва на

2018-2025 роки»

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано В 2019 році

велися

підготовчі

роботи. В

2020-2021

роках на

проведення

заходу

бюджетні

призначення

відсутні

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"

2021 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 155,1 0,0 155,1 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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

затверджено

робочий проєкт

від 29.11.2021.

Не визначений

виконавець

будівельних

робіт, початок

робіт

переноситься

на 2022 рік за

наявності

відповідного

бюджетного

фінансування

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

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2021 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Здійснювалась

передача

функцій

замовника

будівництва

відповідно до

розпорядження

КМДА від

13.09.2021

№1954. 

Завдання на

проєктування

(коригування

проєктно-кошт

орисної

документації

стадії РП 2-ї

черги -

Розчистка,

благоустрій та

оздоровлення

водойми)

погоджено

відповідно до

розпорядження



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

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/U

A-2021-12-06-0

13206-c

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,

2019,

2020,

2021

2 417 644,4 0,0 2 138 540,4 279 104,0 2 307 569,9 0,0 2 040 725,1 266 844,8 Виконано Захід виконано

в межах

затверджених

бюджетних

асигнувань.

Власні

надходження

невиконано в

повному обсязі

за рахунок

відсутності



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

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

підрядів,

зменшення

попиту на

послуги, товари

через

карантинні

обмеження



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

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

Шевченківсько

го району міста

Києва,

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

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"

2019,

2020,

2021

428 674,5 0,0 320 784,5 107 890,0 427 190,2 0,0 328 853,1 98 337,1 Виконано Захід виконано

в межах

затверджених

бюджетних

асигнувань.

Власні

надходження

невиконано в

повному обсязі

за рахунок

відсутності

підрядів,

зменшення

попиту на

послуги, товари

через

карантинні

обмеження

32. Забезпечення організації,

координації та контролю

діяльності підприємсв

зеленого господарства міста

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019,

2020,

2021

95 369,6 0,0 57 564,6 37 805,0 119 995,1 0,0 59 044,9 60 950,2 Виконано Захід

виконаний.

Відхилення

спричинене

виробничою

потребою

33. Розробка концепції

розвитку зеленої зони  міста

Києва на 2020-2030 роки

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

2020 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0 2 337,3 0,0 2 337,3 0,0 Виконано Виконано

роботи з

коригування та

моніторингу

Програми

розвитку

зеленої зони до



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2010 року

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"

2019,

2020,

2021

46 427,4 0,0 46 427,4 0,0 32 257,5 0,0 31 878,3 379,2 Виконано

частково

Чатскове

виконання

заходу

спричинене

тривалістю

розробки

технічної

документації із

землеустрою, в

зв'язку з чим

виникає

необхідність

виконання

завершальних

етапів робіт в

наступних

періодах.

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"

2019,

2020,

2021

80 104,5 0,0 56 959,5 23 145,0 78 055,1 0,0 58 470,5 19 584,6 Виконано Захід

виконаний.

Відхилення

спричинене

виробничою

потребою

36. Забезпечення проведення Київське 2020, 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0 2 697,8 0,0 2 697,8 0,0 Виконано Часткове



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

заходів по боротьбі зі

шкідниками та паразитами в

парках і скверах районів

міста, пляжах і зонах

відпочинку

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"

2021 частково 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".

В 2020 році

виконано в

межах

доведених

бюджетних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

призначень

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"

2019,

2020,

2021

22 841,2 0,0 18 336,2 4 505,0 20 449,0 0,0 18 676,2 1 772,8 Виконано Захід

виконаний в

межах

доведених

бюджетних

асигнувань.

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"

2020,

2021

130 800,0 0,0 130 800,0 0,0 106 110,7 0,0 105 967,2 143,5 Виконано Захід

виконаний в

повному обсязі

в межах

доведених

бюджетних

призначень 

39.Пожежне депо та два

лісові кордони Дарницького

лісопаркового господарства

Київське

комунальне

об'єднання

2020,

2021

6 881,8 0,0 6 881,8 0,0 1 256,4 0,0 1 256,4 0,0 Виконано

частково

Виконання

робіт з

проектування в



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2021 році

унеможливилос

я в зв'язку з

неготовністю

землевпорядної

документації,

необхідної для

отримання

містобудівних

умов і

обмежень та

завершення

проєктування,

відповідно до

календарного

графіку.

Додатковою

угодою до

договору на

виконання

робіт з

розробки

проєктно-кошт

орисної

документації по

об'єкту  термін

дії договору 

подовжено до

31.12.2022 року

40. Влаштування

поливо-зрошувальної мережі

в парку на Русанівській

набережній

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019,

2020

20 138,4 0,0 20 138,4 0,0 12 898,3 0,0 12 898,3 0,0 Виконано

частково

Обсяг робіт

згідно

розробленого

експертного

звіту виконано



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

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"

2020,

2021

26 519,6 0,0 26 519,6 0,0 23 654,1 0,0 23 654,1 0,0 Виконано

частково

Виконано

роботи по

влаштуванню

насосної станції

та

поливо-зрошув

альної мережі

згідно

укладеного

договору від

17.04.20р.№108

/4 прокладено

магістральний

та зональні

трубопроводи,

влаштовані

проколи під

пішохідними та

автомобільним

и дорогами.  У

зв’язку із

затримкою

доставки

обладнання для

насосної станції

виконання

даних робіт

переноситься

42. Реконструкція парку

відпочинку в урочищі

«Наталка» в Оболонському

районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019,

2020,

2021

80 334,3 0,0 80 334,3 0,0 64 167,8 0,0 64 167,8 0,0 Виконано

частково

Будівельні

роботи

здійснювались

на об'єкті згідно

договору

№269/12 від

16.12.2019.

Відхилення

виникло через

неможливість

своєчасного



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

визначення КО

"Київзеленбуд"

підрядної

організації для

виконання

залишку робіт,

передбачених

на 2020 рік в

зв'язку із

проблемами,

які виникли під

час розробки

проектно-кошт

орисної

документації,

що необхідна

для

забезпечення

подальшого

виконання

робіт.

Виконання

робіт

переноситься

на наступні

періоди

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"

2019,

2020,

2021 -

2022

109 605,6 0,0 109 605,6 0,0 107 354,4 0,0 107 354,4 0,0 Виконано Завершено

виконання усіх

видів робіт

згідно

укладеного

договору

№263/8 від

03.08.20, щодо

виконання

робіт третьої

черги

будівництва

парку:



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

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 об’єкті

відбудеться в

2022 р.

44. Будівництво парку

"Микільська слобідка" в

Дніпровському районі

м.Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2021 -

2022-20

23

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

відтерміновуєть

ся

45. Реконструкція парку

відпочинку "Оболонь" в

урочищі "Наталка" по

Оболонській набережній

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2019,

2020,

2021 -

2022

43 350,0 0,0 43 350,0 0,0 41 885,2 0,0 41 885,2 0,0 Виконано

частково

Захід в 2020

році виконаний

частково через

проблеми в

процесі

розробки



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

проєктно-кошт

орисної

документації,

необхідної для

подальшого

виконання

робіт.

Виконання

робіт

перенесено на

наступні

періоди.

 

46. Капітальний ремонт

парків, скверів, інших

об'єктів зеленого

господарства м. Києва

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2019,

2020,

2021

1 210 755,5 0,0 1 210 755,5 0,0 1 039 673,8 0,0 1 039 673,8 0,0 Виконано

частково

Часткове

виконання

заходу

пов'язане з

тривалістю

підготовчих

робіт, затримки

та перенесення

робіт на

наступні роки у

зв'язку зі

скаргами до

Антимонопольн

ого комітету

України,

унеможливююч

их проведення

закупівель,

доведеним

обсягом

бюджетних

призначень,

тощо

47. Реконструкція та

благоустрій ландшафтного

парку в Солом'янському

Комунальне

підприємство

"Київський

2019,

2020,

2021 -

56 816,5 0,0 56 816,5 0,0 29 954,1 0,0 29 954,1 0,0 Виконано

частково

Захід виконано

частково через

необхідність



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

районі центр розвитку

міського

середовища"

2022 корегування

ПКД з

урахуванням

нових ДБН та

юридичного

оформлення

права

постійного

користування

землею, що

потребувало

часу, а також

через те, що в

2021 році

договір з

генпідрядною

організацією

ТОВ

"Євротехнологі

ї Груп"

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"

2019,

2020,

2021 -

2022

39 991,6 0,0 39 991,6 0,0 26 857,9 0,0 26 857,9 0,0 Виконано

частково

Часткове

виконання

спричинене

затримкою

графіка

виконання

будівельно-мон

тажних робіт

підрядною

організацією,

несвоєчасне

надання актів

виконаних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

робіт. Крім

того, 09.12.2021

року відмінено

торги через

відхилення всіх

тендерних

пропозицій

згідно з

Законом

України «Про

публічні

закупівлі»

49. Благоустрій території

Долобецького острова в

Дніпровському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022-20

23

5 635,6 0,0 5 635,6 0,0 4 535,6 0,0 4 535,6 0,0 Виконано

частково

В 2020 році

через

недостатність

затверджених

бюджетних

асигнувань для

проведення

запланованих

робіт захід не

проводився

50. Благоустрій територій

Труханового острова в

Дніпровському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022-20

23

13,2 0,0 13,2 0,0 13,2 0,0 13,2 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

51. Реконструкція та

благоустрій Наводницького

парку в Печерському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022

3 810,6 0,0 3 810,6 0,0 3 810,5 0,0 3 810,5 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

52. Реконструкція та

благоустрій парку «Орлятко»

у Солом'янському районі

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2019,

2020,

2021 -

2022-2

25 386,1 0,0 25 386,1 0,0 24 229,6 0,0 24 229,6 0,0 Виконано

частково

В 2021 році на

об`єкті

розпочато

роботи з



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

023

 

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

53. Реконструкція та

благоустрій парку з

бюветним комплексом на

вул. Кадетський Гай і вул.

Івана Пулюя в

Солом'янському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022

1 200,4 0,0 1 200,4 0,0 1 200,3 0,0 1 200,3 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

54. Реконструкція та

благоустрій парку«Нивки» в

Шевченківському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

2019,

2020,

2021 -

3 555,1 0,0 3 555,1 0,0 1 532,9 0,0 1 532,9 0,0 Виконано

частково

Захід

виконаний в

межах



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

центр розвитку

міського

середовища"

2022

 

затверджених

бюджетних

асигнувань

55. Реконструкція та

благоустрій парку «Кіото» в

Деснянському р-ні

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022-20

24

10 931,8 0,0 10 931,8 0,0 10 499,4 0,0 10 499,4 0,0 Виконано

частково

Часткове

виконання

пов'язане з

необхідністю

коригування

проєкту через

набуття парком

статусу

пам'ятки

садово-парково

го мистецтва

місцевого

значення,

отримані

зауваження від

Департаменту

внутрішнього

фінансового

аудиту, тощо

56. Благоустрій і

берегоукріплення набережної

Лівобережжя у

Дніпровському районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022-20

24

2 268,0 0,0 2 268,0 0,0 2 267,9 0,0 2 267,9 0,0 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

бюджетних

асигнувань

57. Будівництво парку

культури і відпочинку Парк 

«Почайна» в Оболонському

районі

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2019,

2020,

2021 -

2022-20

25

 

14 386,0 0,0 14 386,0 0,0 7 081,3 0,0 7 081,3 0,0 Виконано

частково

В 2021 році

подана

претензія у

зв'язку з тим,

що роботи по

договору

виконані не в

повному обсязі

та не передані

замовнику

згідно акту



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

здачі-прийманн

я робіт у

відповідності

до

календарного

плану та

графіку

фінансування

робіт

58. Реконструкція та

благоустрій парку

"Володимирська гірка" у

Шевченківському районі

Комунальне

підприємство з

утримання та

експлуатації

житлового

фонду

спеціального

призначення

"Спецжитлофо

нд"

2020,

2021 -

2022-20

25

32 855,9 0,0 32 855,9 0,0 30 294,5 0,0 30 294,5 0,0 Виконано

частково

Часткове

виконання

заходу в 2021

році було

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

59. Придбання посадкового Київське 2019, 83 997,1 0,0 83 997,1 0,0 85 063,8 0,0 85 063,8 0,0 Виконано Захід виконано 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

матеріалу 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

2020,

2021



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

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

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

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)

"Київкомунсер

віс"

2020,

2021

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 2 383,8 0,0 2 383,8 0,0 Виконано Захід виконано.

Відхилення

виникло в

зв'язку з

відсутністю

доручень

відповідно до

Протоколу

комісії на

вивезення

побутових

відходів та

економією

коштів за

результатами

проведення

електронних

торгів в системі

Прозорро

61. Спрощення порядку

визначення територій зелених

зон, закріплення меж міських

лісів, лісопарків, буферних

Управління

екології та

природних

ресурсів

2019,

2020,

2021

0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано

частково

Економія

бюджетних

коштів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

парків, гідропарків і парків, а

також недопущення їх

забудови

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

62. Забезпечення організації

робіт з підвищення рівня

естетичного оформлення

території парків та скверів

Комунальне

підприємство

"Київський

центр розвитку

міського

середовища"

2021 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 395,9 0,0 395,9 0,0 Виконано У зв'язку з

невиконанням

запланованих

заходів з

реконструкції

та будівництва

обсяги

фінансування

були зменшені

у тому числі кількість заходів

- запланованих  62

- виконаних 31

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 6 399 546,0 0,0 5 936 925,4 462 620,6 5 653 202,1 0,0 5 186 501,4 466 700,7

Завдання:  2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1. Проведення

еколого-просвітницьких,

інформаційних заходів,

фінанування постйно діючої

виставки риб  

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2019,

2020,

2021

7 748,7 0,0 7 748,7 0,0 7 116,3 0,0 7 116,3 0,0 Виконано Економія

бюджетних

коштів за

результатами

проведених

закупівель

через систему

Прозорро та в

зв'язку із

скороченням

поточних

витрат,

пов'язане із

карантинними

обмеженнями



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

2. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорту м. Києва

Управління

екології та

природних

ресурсів

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2019,

2020,

2021

0,9 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0 2,1 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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

даних,  що

стосується

тенденції

забруднення

повітряного

басейну

м.Києва.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 7 749,6 0,0 7 749,6 0,0 7 118,4 0,0 7 118,4 0,0

Завдання:  3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1. Створення міської системи

програмно-апаратних засобів

збору та оброблення даних

про стан довкілля м.Києва, у

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)

2019,

2020,

2021 -

2022-20

23

100 000,0 20 000,0 80 000,0 0,0 74 587,7 0,0 74 587,7 0,0 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



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2021 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

 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)

2021 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано На проведення

заходу не

передбачені

бюджетні

призначення

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 100 700,0 20 000,0 80 700,0 0,0 74 587,7 0,0 74 587,7 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 6 641 817,0 20 000,0 6 159 196,4 462 620,6 5 846 193,5 0,0 5 379 492,8 466 700,7

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2021 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

5 977 106,8 2 661 840,3 3 315 266,5 5 379 492,8 2 641 448,0 2 738 044,8 597 614,0 20 392,3 577 221,7

Відповідальний виконавець

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


