
Інформація про результати виконання Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 
Київської області на 2019-2022 роки станом на 01.10.2021. 

 

Виконання заходів програми за видатками 

тис. грн. 

№
з/
п 

Назва заходів програми 

Визначено програмою, тис. грн Проведені видатки, тис. грн 

Всього 

В тому числі за рахунок коштів: 

Всього 

В тому числі за рахунок коштів: 
Державн

ого 
бюджету 

Обласно
го 

бюджету 

Інших 
місцевих 
бюджетів 

Небюд
жетних 
джерел 

Державн
ого 

бюджету 

Обласно
го 

бюджету 

Інших 
місцевих 
бюджетів 

Небюд
жетних 
джерел 

1 Капітальний ремонт котлів  
БКЗ-320-140-ГМ ст. № 3 та ст. № 2,  
БКЗ-360-140-ГМ ст. № 1 
Білоцерківської ТЕЦ 

2000,0 0 0 0 2000,0 803,5 0 0 0 803,5 

    1100,0 0 0 0 1100,0 0 0 0 0 0 

2 Реконструкція центральної котельні 
(обладнання по зменшенню викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу) 
в смт Глеваха по вул. Вокзальна, 34 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Будівництво сіркоочистки димових 
газів на енергоблоці № 2 Трипільської 
ТЕС ПАТ «Центренерго» 

110870,0 0 0 0 110870,0 120026,0 0 0 0 120026,0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Заміна пилогазоочисних установок 
тракту паливоподачі Трипільської 
ТЕС ПАТ «Центренерго» 

18500,0 0 0 0 18500,0 18281,0 0 0 0 18281,0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Придбання та встановлення 
обладнання стаціонарних постів 
автоматизованої системи моніторингу 
атмосферного повітря у Київській 
області 

65000,0 30000,0 35000,0 0 0 19656,420 0 19656,420 0 0 

  30000,0 15000,0 15000,0 0 0 0 0 0 0 0 



6 Забезпечення функціонування, 
модернізація та технічний супровід 
„Системи моніторингу Київської 
області” 

490,0 0 490,0 0 0 326,0 0 326,0 0 0 

   150, 0 150,0 0 0 136,0 0 136,0 0 0 

7 Обслуговування стаціонарних постів 
автоматизованої системи моніторингу 
атмосферного повітря у Київській 
області 

5242,0 0 5242,0 0 0 5149,599 0 5149,599 0 0 

   2462,0   2462,0 0 0 2400,0 0 2400,0 0 0 

8 Обслуговування мобільної лабораторії 
проведення моніторингу довкілля 
Київської області 

2750,0 0 2750,0 0 0 0 0 0 0 0 

   1000,0 0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Встановлення приладів 
газоаналізаторів на Білоцерківській 
ТЕЦ 

5233,0 0 0 0 5233,0 0 0 0 0 0 

   3900,0 0 0 0 3900,0 0 0 0 0 0 

10 Проведення робіт з екологічно 
безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження і 
захоронення відходів та небезпечних 
хімічних речовин, у тому числі 
непридатних або заборонених до 
використання хімічних засобів 
захисту рослин у Київській області 

15216,0 15216,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   15216,0 15216,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Проведення робіт з екологічно 
безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження і 
захоронення твердих побутових 
відходів 

2500,0 0 2500,0 0 0 2483,598 0 2483,598 0 0 

   2500,0 0 2500,0 0 0 2483,598 0 2483,598 0 0 



12 Придбання контейнерів для 
роздільного збору побутових відходів 
для населених пунктів Київської 
області 

5000,0 0 5000,0 0 0 636,24 0 636,24 0 0 

   5000,0 0 5000,0 0 0 636,24 0 636,24 0 0 

13 Паспортизація водних об’єктів 1000,0 0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Проведення заходів з озеленення міст 
і сіл Київської області 

19150,0 0 6500,0 12000,0 650,0 5757,915 0 485,85 4922,665 349,4 

  4250,0 0 0 4000,0 250,0 0 0 0 0 0 

15 Проведення екологічного форуму 1050,0 0 900,0 0 150,0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Проведення в області екологічних 
заходів з пропаганди охорони 
навколишнього природного 
середовища 

4150,0 0 3450,0 400,0 300,0 1071,77 0 995,5 68,67 7,1 

  1850,0 0 1600,0 150,0 100,0 0 0 0 0 0 

17 Видання друкованої продукції, 
створення відеопродукції на 
екологічні теми (посібники, плакати, 
листівки, буклети, каталоги, книги, 
тощо) 

1200,0 0 1200,0 0 0 759,3 0 759,3 0 0 

  600,0 0 600,0 0 0 177,3 0 177,3 0 0 

18 Оновлення Регіональної схеми 
екологічної мережі в Київській 
області 

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

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

19 Розроблення проєкту утримання та 
організації території парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва 
місцевого значення „Зелена Брамаˮ 

 

500,0 0 500,0 0 0 148,5 0 148,5 0 0 

   500,0 0 500,0 0 0 148,5 0 148,5 0 0 



20 Розроблення проєктів землеустрою з 
організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного 
фонду місцевого значення на 
території області 

6000,0 0 6000,0 0 0 1440,0 0 1440,0 0 0 

   6000,0 0 6000,0 0 0 1440,0 0 1440,0 0 0 

21 Виготовлення планово-

картографічних матеріалів  
проєктованих до заповідання 
територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 
на території області 

180,0 0 180,0 0 0 180,0 0 180,0 0 0 

   180,0 0 180,0 0 0 180,0 0 180,0 0 0 

22 Виготовлення й встановлення 
державних знаків та аншлагів на 
територіях та об'єктах природно-

заповідного фонду місцевого значення 
Київської області 

150,0 0 150,0 0 0 44,240 0 44,240 0 0 

   150,0 0 150,0 0 0 44,240 0 44,240 0 0 

23 Створення еколого-освітніх 
туристичних маршрутів „ЕКО-стежки 
Київщиниˮ 

2500,0 0 2500,0 0 0 0 0 0 0 0 

   2500,0 0 2500,0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Виконання показників затрат: 
тис.грн. 

№ 
з/п 

Джерела фінансування 
програми 

Визначено 
програмою 

Затверджено 
бюджетом 

Профінансовано Використано 

Рівень виконання, % 

До затвердженого 
бюджетом 

До визначеного 
програмою 

1 Державного бюджету 30216,0 0 0 0 0 0 

2 Обласного бюджету 38142,0 20042,0 8072,306 7645,878 38,2 20,1 

3 Інших місцевих бюджетів 4150,0 0 0 0 0 0 

4 Небюджетних джерел 5350,0 Х 0 0 Х 0 

5 ВСЬОГО 77858,0 20042,0 8072,306 7645,878 38,2 9,8 
 



Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання: 
 

№ 
з/п 

Назва заходів програми 

Одиниця 
виміру (у 

натуральних 
показниках) 

Стан виконання 

Пояснення розбіжностей між 
запланованим та фактичним 

виконанням 

Заплановано у 
програмі з 
початку дії 
програми, у 

тому числі на 
відповідний 

рік 

Фактичне 
виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 Капітальний ремонт котлів БКЗ-320-140-ГМ ст. № 3 та ст. № 2,  
БКЗ-360-140-ГМ ст. № 1 Білоцерківської ТЕЦ 

шт. 2 1 Реалізується згідно плану 

      1 0  

2 Реконструкція центральної котельні (обладнання по 
зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу) в 
смт Глеваха по вул. Вокзальна, 34 

шт. 0 0 Захід передбачено реалізувати 
в 2022 році  

   0 0  

3 Будівництво сіркоочистки димових газів на енергоблоці № 2 
Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» 

шт. 1 1 Виконано  

   0 0  

4 Заміна пилогазоочисних установок тракту паливоподачі 
Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» 

шт. 1 1 Виконано 

   0 0  

5 Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів 
автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у 
Київській області 

шт. 8 3 Відсутність фінансування  

   3 0  

6 Забезпечення функціонування, модернізація та технічний 
супровід „Системи моніторингу Київської області” 

шт. 1 1 Реалізується згідно плану 

    1 0   

7 Обслуговування стаціонарних постів автоматизованої системи 
моніторингу атмосферного повітря у Київській області 

шт. 16 16 Виконано 

    16 16   



8 Обслуговування мобільної лабораторії проведення 
моніторингу довкілля Київської області 

шт. 1 0 Реалізується згідно плану 

    1 0  

9 Встановлення приладів газоаналізаторів на Білоцерківській ТЕЦ шт. 2 0 Реалізується згідно плану 

    1 0  

10 Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 
знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 
речовин, у тому числі непридатних або заборонених до 
використання хімічних засобів захисту рослин у Київській 
області 

тонн 298,335 0 Відсутність фінансування 

    298,355 0  

11 Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 
знешкодження і захоронення твердих побутових відходів 

тонн 2195,0 2188,2 Виконано 

    2195,0 2188,2  

12 Придбання контейнерів для роздільного збору побутових 
відходів для населених пунктів Київської області 

шт. 198 26 Реалізується згідно плану 

    198 26  

13 Паспортизація водних об’єктів шт. 15 0 Виконання заходу 
передбачено на 2019 рік  

    0 0  

14 Проведення заходів з озеленення міст і сіл Київської області шт. 34 12 Відсутність фінансування у 
повному обсязі 

    10 0  

15 Проведення екологічного форуму шт. 1 0 Захід реалізується у 2019 та 
2022 роках 

    0 0  

16 Проведення в області екологічних заходів з пропаганди 
охорони навколишнього природного середовища 

шт. 21 16 Реалізується згідно плану 

    7 6  

17 Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на 
екологічні теми (посібники, плакати, листівки, буклети, 
каталоги, книги, тощо) 

шт. 3 2 Реалізується згідно плану  

  

 

 1 0  



18 Оновлення Регіональної схеми екологічної мережі в Київській 
області 

шт 1 0 Реалізується згідно плану 

   1 0  

19 Розроблення проєкту утримання та організації території парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
„Зелена Брамаˮ 

шт. 1 0 Реалізується згідно плану 

   1 0  

20 Розроблення проєктів землеустрою з організації та 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду 
місцевого значення на території області 

шт 10 6 Реалізується згідно плану 

   10 6  

21 Виготовлення планово-картографічних матеріалів  
проєктованих до заповідання територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення на території області 

шт 5 15 Виконано  

   5 15  

22 Виготовлення й встановлення державних знаків та аншлагів на 
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду місцевого 
значення Київської області 

шт 17 18 Виконано  

   17 18  

23 Створення еколого-освітніх туристичних маршрутів „ЕКО-

стежки Київщиниˮ 

шт 2 0 Відсутність фінансування 

   2 0  

 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Назва обласної (цільової) програми. 
Програма охорони довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів Київської області на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської 
обласної ради від 30.05.2019 № 563-28-VІІ (зі змінами). 

 

2. Замовник та відповідальний виконавець програми. 
Замовник та відповідальний виконавець програми – департамент екології 

та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.  
Головною метою програми є створення екологічно безпечних та 

комфортних умов для життя населення Київської області шляхом зменшення 
антропогенного навантаження та відновлення довкілля за рахунок зменшення 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та підвищення рівня 
екологічної культури і свідомості суспільства. 

 

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді: 
Відповідно до Програми за три квартали 2021 року проведено роботи з 

впровадження 11 заходів, а саме: 
- Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід 

«Системи моніторингу Київської області»; 

- Обслуговування стаціонарних постів автоматизованої системи 
моніторингу атмосферного повітря у Київській області 

- Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на екологічні 
теми (посібники, плакати, листівки, буклети, каталоги, книги, тощо); 

- Виготовлення й встановлення державних знаків та аншлагів на 
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду місцевого значення 
Київської області; 

- Розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території 
області; 

- Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 
твердих побутових відходів; 

- Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів для 
населених пунктів Київської області; 

- Оновлення Регіональної схеми екологічної мережі в Київській області; 
- Розроблення проекту утримання та організації території парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення «Зелена Брама»; 
- Виготовлення планово-картографічних матеріалів проєктованих до 

заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення на території області; 

- Проведення в області екологічних заходів з пропаганди охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у 
паспорті програми. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 
становить 321 604,0 тис. гривень, у тому числі: 

- коштів державного бюджету – 53 216,0 тис. гривень; 
- коштів обласного бюджету – 112 785,0 тис. гривень; 



- коштів інших місцевих бюджетів – 16 600,0 тис. гривень; 
- коштів інших джерел – 139 003,0 тис. гривень. 
До того ж, загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених для 

реалізації заходів програми у 2021 році становить 77 858,0 тис. гривень, у тому 
числі: 

- коштів державного бюджету – 30 216,0 тис. гривень; 
- коштів обласного бюджету – 38 142,0 тис. гривень; 
- коштів інших місцевих бюджетів – 4 150,0 тис. гривень; 
- коштів інших джерел – 5 350,0 тис. гривень. 
 

5. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування програми у 
звітному періоді: 

– за рахунок коштів державного бюджету 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому 
числі капітальні вкладення – 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові 
дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів 
державного бюджету 0 тис. гривень (розшифрувати); 

– за рахунок коштів обласного бюджету 8072,306 тис. гривень (КПКВК 
2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів») (у тому числі 
капітальні вкладення 680,48 тис. гривень («Придбання контейнерів для 
роздільного збору побутових відходів для населених пунктів Київської 
області», «Виготовлення й встановлення державних знаків та аншлагів на 
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду місцевого значення 
Київської області»), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші 
напрями використання коштів обласного бюджету 5715,398 тис. гривень 
(«Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи 
моніторингу Київської області», «Обслуговування стаціонарних постів 

автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Київській 
області», «Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на 
екологічні теми (посібники, плакати, листівки, буклети, каталоги, книги, 
тощо)», «Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 
твердих побутових відходів», «Розроблення проєкту утримання та організації 
території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
„Зелена Брамаˮ», «Розроблення проєктів землеустрою з організації та 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення 
на території області», «Виготовлення планово-картографічних матеріалів  
проєктованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення на території області»), (КПКВК 2818330 «Інша 
діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів») (у тому числі 
капітальні вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та 
розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного 
бюджету 426,428 тис. гривень (Проведення в області екологічних заходів з 
пропаганди охорони навколишнього природного середовища), (КПКВК 
2818320 «Збереження природно-заповідного фонду») (у тому числі капітальні 
вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 
тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного бюджету 1250,0 
тис. гривень (Розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення 
меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території 
області); 



– за рахунок місцевих бюджетів 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі 
капітальні вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та 
розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 
0 тис. гривень (розшифрувати); 

- інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 
кредити та інші кошти) – 0 тис. гривень (у тому числі капітальні вкладення – 0 

тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, 
інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. гривень 
(розшифрувати). 

 

6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з 
додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ: 

– за рахунок коштів державного бюджету 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому 
числі капітальні вкладення – 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові 
дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів 
державного бюджету 0 тис. гривень (розшифрувати); 

– за рахунок коштів обласного бюджету 7645,878 тис. гривень (КПКВК 
2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів») (у тому числі 
капітальні вкладення 680,48 тис. гривень («Придбання контейнерів для 
роздільного збору побутових відходів для населених пунктів Київської 
області», «Виготовлення й встановлення державних знаків та аншлагів на 
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду місцевого значення 
Київської області»), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, інші 
напрями використання коштів обласного бюджету 5715,398 тис. гривень 
(«Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи 
моніторингу Київської області», «Обслуговування стаціонарних постів 
автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Київській 
області», «Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на 
екологічні теми (посібники, плакати, листівки, буклети, каталоги, книги, 
тощо)», «Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 
твердих побутових відходів», «Розроблення проєкту утримання та організації 
території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
„Зелена Брамаˮ», «Розроблення проєктів землеустрою з організації та 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення 
на території області», «Виготовлення планово-картографічних матеріалів  
проєктованих до заповідання територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення на території області»), (КПКВК 2818320 
«Збереження природно-заповідного фонду») (у тому числі капітальні вкладення 
0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, 
інші напрями використання коштів обласного бюджету 1250,0 тис. гривень 

(Розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території 
області); 

– за рахунок місцевих бюджетів 0 тис. гривень (КПКВ) (у тому числі 
капітальні вкладення 0 тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та 
розробки 0 тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів 
0 тис. гривень (розшифрувати); 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 
кредити та інші кошти) – 0 тис. гривень (у тому числі капітальні вкладення – 0 



тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки 0 тис. гривень, 
інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. гривень 
(розшифрувати). 

 

7. Основні результати виконання програми за поточний рік: 
У ІІІ кварталі 2021 року відповідно до Програми охорони довкілля та 

раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-

2022 роки проводились роботи направлені на реалізацію 11 заходів. По 9 
заходах проведено фінансові розрахунки відповідно до укладених договорів та 
наданих актів виконаних робіт на суму 7645,878 тис. грн. 

В рамках заходів програми виконані наступні роботи:  
- Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід 

„Системи моніторингу Київської області”; 

Проведено роботи з модернізації сайту департаменту екології та 
природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (створення 
нових розділів, вдосконалення існуючих розділів, доповнення графіком в даних 
по стаціонарним постам автоматизованої системи моніторингу атмосферного 
повітря та інше.  

- Обслуговування стаціонарних постів автоматизованої системи 
моніторингу атмосферного повітря у Київській області; 

Проведено зовнішній огляд, перевірку електричного опору ізоляції, 
повірку вимірювальних приладів та отримано відповідні свідоцтва, а також 
інші профілактичні заходи на 16 стаціонарних постах автоматизованої системи 
моніторингу атмосферного повітря. 

- Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 
твердих побутових відходів; 

Ліквідовано сміттєзвалище з безхазяйними відходами на території Гірської 
сільської територіальної громади Бориспільського району, загальним обсягом 
відходів 2188,2 тонн. 

- Придбання контейнерів для роздільного збору побутових відходів для 
населених пунктів Київської області; 

Придбано та встановлено в Іванківській селищній територіальній громаді 
26 контейнерів для роздільного збору побутових відходів.  

- Проведення в області екологічних заходів з пропаганди охорони 
навколишнього природного середовища; 

Проведено 6 еколого-просвітницьких заходів у містах Буча, Тараща, 
Яготин, селах Дмитрівка, Зазим’я та на території смт Іванків, під час яких, 
окрім просвітницької роботи, висаджено по 463 саджанці дерев та кущів, 
встановлено елементи благоустрою (садово-паркові лавки та урни для сміття). 

- Видання друкованої продукції, створення відеопродукції на екологічні 
теми (посібники, плакати, листівки, буклети, каталоги, книги тощо); 

Виготовлено друковану продукцію на природоохоронну тематику в обсязі 
понад 22 тис. примірників, а саме: настільна гра «Вчимося сортувати сміття», 
закладки в книгу щодо сортування відходів, альбоми-розмальовки з наліпками, 
атласи територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області, 
плакати (3-ох видів «Тварини Київщини», «Птахи Київщини», «Рослини 
Київщини»). Також розроблено макет настінного перекидного фото календаря 
на 2022 рік. 

- Оновлення Регіональної схеми екологічної мережі в Київській області;  



Проведено збір, систематизацію та аналіз інформації про формування, 
організацію, функціонування екологічної мережі Київської області, 
експедиційні обстеження, дослідження стану об’єктів екомережі, камеральна 
обробка, опрацювання даних. 

- Розроблення проєкту утримання та організації території парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Зелена брама»; 

Проведене науково обґрунтоване функціональне зонування території 
парку-пам’ятки, наукові дослідження біорізноманіття території парку-пам’ятки. 
Проведено нараду за участю представників Борщагівської сільської ради, 
депутатського корпусу та громадськості щодо визначення конкретних, 
ефективних заходів з утримання, розвитку парку-пам’ятки, охорони, 
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та 
об’єктів. 

- Розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж 
територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території 
області;  

Розроблені та погоджені проєкти землеустрою з організації та 
встановлення меж 6 територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення, передані виконавцям для внесення відомостей про об’єкт 
природно-заповідного фонду в базу Державного земельного кадастру. 

- Виготовлення планово-картографічних матеріалів проєктованих до 
заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення на території області;  

Виготовлено планово-картографічні матеріали для 15 проектованих до 
заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення на території області. 

- Виготовлення й встановлення державних знаків та аншлагів на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду місцевого значення 
Київської області.  

Виготовлено й встановлено 18 охоронних знаків та інформаційних 
аншлагів на 9 об’єктах природно-заповідного фонду місцевого значення 
Київської області. 

 

8. Аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо доцільності 
її подальшого фінансування та реалізації. 

На 2021 рік передбачено Програмою реалізувати 18 заходів.  
Переліком природоохоронних заходів на 2021 рік, затвердженим рішенням 

Київської обласної ради від 24.12.2020 №028-01-VІІІ (зі змінами) виділено 
кошти на впровадження 12 заходів, з обсягом 20 042,0 тис. грн., що становить 
25,7 % до передбаченого Програмою фінансування та по яким вживалися 
заходи по їх реалізації. 

У звітному періоді фактично виконано 4 заходи та 7 частково, які 
передбачені програмою, що становить понад 30 % до передбачених заходів 
програми. 

Враховуючи вищевикладене доцільним є у подальшому залучення 
додаткових бюджетних коштів (за наявності) на реалізацію заходів визначених 
Програмою охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів Київської області на 2019-2022 роки, оскільки вони направлені на 
зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів області, 



збереження здоров’я населення та проведення інформаційного забезпечення 
природоохоронної діяльності. 

 

 


