щ

викоtIАвчий оргдн киiвськоi MtcbKoi гади

1киiвська MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)
упрАвлIння Екологri тд природних pECypcIB
вул. TypiBcbKa,28, м. KuiB,01080, пел./факс (011) 125-41-91, e-пail:ecodep@loпda-gov.ua
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.Щепартамент економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)
,Щепартамент фiнансiв

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
рали (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)

постiйна комiсiя Киiвськоi
MicbKoi ради з питань бюджету
та соцiально - економiчного розвитку

Киiвська MicbKa рада

На виконання пункту 8.1 Роздirry II Порядку розроблення, затверджеЕня
та виконання мiських цiльових програм у MicTi Киевi, затвердженого рiшенням
Киiвськоi MicbKoi ради вiд 13. 1 1 .20l4 J',{Ь3б 1/З61 <<Про внесення змiн до рiшення
Киiвськоi MicbKoi рали вiл 29 жовтня 2009 року JФ520/2589 <Про порядок
розробленrrя, затвердження та виконання мiських цiльових проlрам у MicTi
Киевi>> нада€мо звiт про виконання за 20117 piK: КиIвськоТ мiськоi цiльовоi

програми контролю за утриманням домашнiх тварин та реryлювання
чисельностi безпритульних тварин ryманними методами у 20|1 роцi та
Програми комплексного розвитку зеленоi зони м. Киева до 2010 року та
концепцii формування зелених насаджень в центральнiй частинi MicTa.
.Щодаток:

начатlьник

сiдiченко

Тимошенко 48244-84

на/€_арк. в 1 прим.
с. Москшtевський

Додаток

lнформацiя про впкопанlIя програмп у 2017 роцi
L

ент \llського
таз
яав ко..Iишяьоaо
(яаймеяува1.1яя головяого розпорядника коштiв лрограмrr)

2

КО "КиiЪзеленбуд"
(

ulа

кмдА

нsймевування вiдповiдалыlою виковавlц програми)

3

а комплсксного
зелсяоТ зо,r| Ni. ки€ва до 20l5
та коfiцепцtя
( найItенуваввя програми, даm i Horlep рiшенпя КиiЪськоi ]\ticKoi рад},t про 'ti затвердкевrя)

4

Ifапрялrrr лiялыtостi га ]rIоля nlicbKoi цLпьовоi прогр5[tlli

зелеllих ttасалжепь в цеltтральлiй частинi l{lcтa

Плавовi обсягп фiнансувапtlя fiа 20l7 pix,lиc,r-rJH,

}.{,

вйпоsiд&,tьний

Захй

'л

Tepliilr

Фа\тичнi обсяги фiяансуsапня за 20l?

у тому чис.rll
Komтll

хошти
дерrкавIlи бюдrкет м
й бю&кст

pi\

Усього

вебюдrкет

кпсsа

державни бюдхет м. I]ебюдrt(ет
й бIоджет
Ки€ва
Hl]x

джерел
Етап в!lховаявя

тис.Фв.
Став аиконая}я заходiв (рсзультативнi
показникU виконанtý проц)ами)

джерел

в рамках вllконання заходу здiйснrоваJ,]ась

органiзацiя, коордннацiя m хонтроль
IЗ_тш ко]чувмьних пйпрпемств
зеленого господарства lticтa, проsедеио 195
лроцедур закryлiвель через елекrроllну
систе[lу, умщеIlо 290 доmворlв щодо роб||.
ToвapiB, послуг, опрацьовано б 557 завдань,
вказiвок, листiв, доручень, xto яадiйtrйя Irа
пiдприсмство через спстему доьтментообiry

дirльностi

Забсапсченм орmнiзацii',

l

координацii та ко}пролю
дiлльностi пйпри€ьiств
зе.чепого rосподарства
мigm, що входять до
смаду Комунального
о6'€днання "КиiЪзелснбуд"

КО "КиiЪзелсябул"

20l7 piк

Е 607,50

8 607,50

8 546,5б

Аскод,

8 546,56

В лрцссi ыlкояання захо!у буrо в}ца,]ево
7З0 дсрсв, обрiзано l3 267 дерев, вйбулося
З | б виiЗдis аварiй,tо-длспетчерськоi сл}.+.бI|.

забсзпечсняя вlцаленlfi

аварiЙнж m ср(осгiйнях
?

дерев

КО

"К

iззел9нбуд"

20] 7

piк

l0 iз8,90

l0 I]8,90

9

696,6l

9 696,6

!

з

4

Забезпеченяя проведен}я
капiтальяого pc[lorry
зелених насаджень

l 692 акгiв обстеrкення

Вирощено m перелвло райоппяrl

ЗабезпечепIл збер€жеяI{я
ta ).фllмання на
валежяоitу piвHi )l1iськоi
зс.!еяоi зонl]. полiпше!ня
екологiчних умов ilicтa

укладено

ко]\{унаJlыlи]\l пИпр}lеNlстваlt по )прнлlанtlю

зелеяgх насад)iень 2 577 дерев
куtцiв

КО "Киisзеленбуд"

КО "КиiЪзеленбуд"

20l7 piK

20I7 piк

з 799.20

I80 5l6,60

3 799,20

l80 5l6,60

l]

з 583,88

l48 729,30

m l0 598

з 58з,88

I48 729,з0

Факвчно Bnxoнatli роботи на 95 об'ектах
капiтальноm ремо}гý/ паркiв та cKBepiB (iз
l 14 загrлановаllвх), m погашсно
заборmва,liсть по б об'сь'тах (iз 7 пла,{овш(),

l

Забсзпсчсlllи прrцбання
спецiмьвоi тсхяiки
(засобiв ilалоi механiзацii',
обладнання тощо) л1,
5

благо}tтрою iсга

КО "КлiЪзелеибуд"

20l7 pix

l27 t5з.00

l27 85з,00

l27 Е43,50

Придбано l50 }рн i] 240 замановани,
Придбано великоrтсхнiкя 92 одrrrrпцi iз 92
замаяованлх, облад|{ан}ц прrцбано 37
одяппць iз J7 заплановаrlrх

l27 84з,50

Забезпеченвя реалiзацii

За pa,iyнoк коштis rролlадською проекту

ФОМаДСЬКОГО ПРОеr\ТУ

N9l92 (Освiтлснн, s ларry
6

,7

5.

КО "Клiв]еленбуд"

Лсрсi|ога))

забезпечеllня оновлен,ý
зслaпоi зоIlи rl, кисва

20l7 piK

998,72

998,,72

989,s,|

з

КО "Кпiв]елеябуд"

)Фаryванrýм

20! 7 piK

Iб 870,40

Г_______Т_______Г-

Прведснi BlUraTxlt

злliя на 20lб piK
усьог0
348 7Е4.32

загrrльннй

фоltд
22 545,60

спецiмьннй
фонд
з26 2з8,,72

lб 870,40

lб 870,]з

Iб 8?0,]3
I

усього
з

lб 259,75

загальплй

спецlшlьIl}|

Фонд
2l 827,05

й фоlц
294 4з2,1l

IIпп_

вьхtмеlrlrя
усього
-з2 524,57

Перший засryпнвк генерiшьного директора
(посада)

---__Щ=

_zэ- - -

викопаяо освiтлсяlп у пдрrу "Псрсilога"

Оновлеlll{, зелеяоi зоllи здiйспсяо за parJнox
прядбанllя 5 l07 дефв m 60 940 ýuriB

Дпалiз вtiкопаппя зд аliддтка]tlll вцiлому за лро1,1rамою:

Бюджствi асипl)ванlý

г

989,57

загалыlлIi

Фоrц
-7lE,55

спец|альн
ий фонд
_3

| 806,0l

(пИпис)

Д, В, Заруба

(

прiзв

цrе

m iпilliали)

l]

Лодаток 2

поясllrовальна заплrска
до звiту rlpo хiд впконанlrя
Програма комплексного розвитку зеленоi зоllи м, Киева до 2015 року та концепцiя формування зелених
насаджень в центральнiй частивi MicTa
у 2017poui

1.

ОцiнкаефекrrIвшостiв!lкопаtrня
Виконання проrрами по зайльному фовду складае 97Оlо вiдповiдно доведенiй cyMi бюджегних асигнувань.
Недовпконання виникло в результатi нсдопоставки деяких витатних матерiалiв по управлiнню мiського
декоративного розсадника "Теремки" та послуг iз ремонry технiки по управлiнню М icbKoT станцii захисту зелених
насаджень. Що сгосусгься спецiа,льного фонлу, то Його виконання на piBHi 90Оlо, пояснюсться факгичним виконанням
меншого обсяry робiт по об'екгам капiтального ремонry нiж запланований (спричинено тривалiсто процедур
експертиз коlлторисноТ документацiiта процедур публiчних закупiвель).

2.

Пропознцiiщодо забезпечеlllIя подальшого вlrкоtlаllllя
Програма комплексного розвитку зеленоТ зони м. Кисва до 20l5 року та концепцiТ формування зелених насаджень в
центральнiй частинi MicTa в частинi фiнансування викоtrусться згiдно чинних нормативно правових акгiв, що
супроволжlrоть будь-якi дii з освосння бюджетних коштiв (проходження експертизи, закупiвельнi процедури тощо).

Замовник
КО "КиiЬеленбул"
(вiдповiдальпий виконавець)

Лерший засгупник генермьпог0 директора
(посада)

(Ф&=1----

(пiллис)

Д. В. Заруба
( прiзвище та iпiцiали)

Додаток 3

Звiт
про виконанllя результатнвнr.х показшикiв у 2017 poui
Програма комплекспого розвитl(у зеленоi зони м. Киева до 20l5 року та концепцiя формування зелених
насаджень в чентральнiй частинi MicTa

.}Iq

l
2

з

1
5

6

значснrIя показника

Результативнi пока:}н!tки

п/п

КiлькiФь проведених проttсдур закупiвсль
чсрс] слскгронну систсму
Кiлькiсгь укладених лоюворiв щоttо робiт,
послуг, ToBapiB

Кiлькiсгь виконаних завдаtlь, вк&зiвок, лиqгiв та
лоручс!lь 0трима|tих через систсýtу АСl(ОД

Кiлькiсть аварiйних ;tepeo, tцо потрсбують
видмснl|я
Кiлькiсгь дсрео, rцо потреб),tогь cal]iтapxoi

Вillхилснttя

t}акгичне

плапQвс

226

195

2зl

290

4500

6557

Обгрунтування невиконання

_зl
59

вiдповиних захо,дiв
205,7

390

730

]40

]32lз

1з26,|

54

292

зlб

l585

l692

l07

що заlulаl!оRаltо
виросгити та пOредтги райоIIl{иNl KIl УЗI,{ мiсга

3285

25,7,I

_70l]

Кiлькiсгь салжанчiв кущiв, що заплацовано
виросгити та передilги районпиьt K11 УЗН мiсга

8600

I0598

l998

обрiзки

Кiлькiсгь викликiв аварiйttо-диспЕгчерськоi
служби

вiдхиленttя локазникiв
пояснюсгься факгичною
необхiднiспо здiйснсння

Персвиконання показникiв
пояснюсгься факгичноtо
пеобхiдвiсгю здiйсrtення
вiдповiдних робiт

,7

Кiлькiсгь укладсних агriв обсгсжеllня
8

9

|0

Кiлькiсгь саджанцiв лср€в,

ll

Перевиконання показникiв

Кiлькiсгь саджапцiв дерсв, що,Jаtlла!tоваIlо
придбати та передsти районним

Кiлькiсгь саджаllцiв куцiв, цо

КП УЗН мiсга

,.}аплаl

придбати та псрсдаги районвим

5l07

з445

l662

r"ricTa

пояснtооься eKHoMiclo коштiв в
загалыriй cytчi видiлеяого
фiнаясуванIrя внаслiдок проведення

lоDано

КП УЗН

llевиконання певпих заходiв по
вiдповiдному завдаrtнlо
ttiвслtосгься перевиконанпям iнших
заходiв по цьому х завданвtо.

47000

60940

lз940

тендерних процедур
невиконаrruя пов'язанс iз

12

триt}а,,liсгtо процедур експергиз

Кiлькiсгь об'скгiв капiтаJIыlого ремоl{ту, цtо
заплаllовапо викопаIи

lз

l0l

l21

_20

Вiдхилсння спричнвене
перерозподiлом видаткiв iз
закупiвлi засобiв ttалоi м9ханiзацii
та обладнання на закупiвлю велико

Кiлькiсrь одипиць спецiальноi тсхl]iки (засобiв
малоi механiзацii', обладIlаIlня тощо) яку
нсобхiдно придбати для забезпсчспtiя догляду
За ЗСЛеПИМИ НаСаД',КеННЯ

l4

lll

И

Кiлькiсгь паркiв, щодо яких викоllусться зtD(iд а
paмKlй громалського бюдr(сгу

кошторисноi докумецтацii та
елекгролних захl,пiвель

315

2,79

-96

l

l

0

г----___l

технiки
виконапо в пов

обсязi

Замовник
КО "Киiвзеленбул"
(вiлповiдальпий виконавець)

-;i
Псрший засryпнllк геIlераJlьноl,о дирекгора
(посада)

sli/"{:,.Z,:,

Д. В. Заруба
(пiдпис)

( прiзвище та iиiuiали)

