
 
 Інформація про виконання  Програми використання та охорони земель м. Києва на 2016-2020 роки 

 за  I півріччя 2017 року 
 

1. Департамент земельних ресурсів (КМДА) 
 найменування головного розпорядника коштів програми 
2. Департамент  земельних ресурсів (КМДА)  
 найменування відповідального виконавця програми  
3. Програма використання та охорони земель м.Києва на 

2016-2020 роки від 14.07.2016 року № 729/729 
 

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

 

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми 

 
Планові обсяги фінансування на 2017 рік, 

 тис.грн 
 

Фактичні обсяги фінансування 2017, тис.грн 
у тому числі: Усього У тому числі: 
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Виконано
/ 
не 

виконано 

 
 

Заходи, що вживалися для забезпечення 
виконання МЦП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
15.                

Етап виконання 
 
 
 
1. 

 
Землеустрій 
та ринок 
земель 

 
Департамент 
земельних 
ресурсів 
(КМДА) 

 
 
2017 

 
 
27 200,0 

  
 

27 200,0

   
 
798,7 

  
 
798,7 

  

Виконується

а) підготовлено та передано на розгляд Київської 
міської ради проект рішення «Про розроблення 
проекту землеустрою щодо встановлення та 
зміни меж міста Києва», який мав розглядатись 
на сесії Київради у липні місяці. 
б) Внесено до річного плану закупівель та 
розробляються тендерні документації по 
предметам закупівлі послуг: 
1) Розробка технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель міста 
Києва по об’єктах комунальної власності (школи, 
дитячі дошкільні заклади. 

 
2) Розробка технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель міста 
Києва по об’єктах комунальної власності 
(заклади охорони здоров’я). 
в) проводяться землевпорядні, землеоціночні 
роботи із містобудівної документації з підготовки 



ділянок до продажу; 
г) моніторинг земель та контроль за їх 
використанням і охороною земель 
Департаментом земельних ресурсів здійснюється 
при проведенні перевірок та обстежень в рамках 
самоврядного контролю за додержанням 
власниками землі та землекористувачами 
земельного законодавства, встановленого режиму 
використання земель відповідно до їх цільового 
використання. 

Кошти в сумі 300 тис.грн. будуть 
використані протягом 2017 року на проведення 
вишукувальних топографо-геодезичних робіт по 
встановленню зовнішніх меж фактичного 
користування земельними ділянками в рамках 
досудового розслідування відповідних 
кримінальних проваджень щодо самовільно 
зайнятих земельних ділянок на території міста 
Києва, а також за ініціативою Департаменту 
земельних ресурсів при підготовці позовів до 
суду або передачі справ до правоохоронних 
органів з метою нарахування розміру шкоди, 
заподіяної громаді внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, використання 
земельних ділянок не за цільовим призначенням. 
 

2. Утримання 
та розвиток 
міського 
земельного 
кадастру 
 
 

Департамен
т земельних 
ресурсів 
(КМДА) 

2017 300,00  300,00        Виконується Забезпечується утримання та розвиток міського 
земельного кадастру.    

3. Землеоціноч
ні роботи 

Департамен
т земельних 
ресурсів 
(КМДА) 

2017 -  -        Програмою 
передбачено 
виконання у 

2019 році 

 

4. Топографо-
геодезичне 
забезпеченн
я ведення 
земельного 
та інших 
кадастрів 

 

Департамен
т земельних 
ресурсів 
(КМДА) 

2017 4100,00  4100,00        Виконується Укладено договір про надання послуг з 
проведення аерофотозйомки території м.Києва 
Послуги з проведення аерофотозйомки території 
м. Києва з роздільною здатністю 5 см та 
виготовлення цифрових ортофотопланів з 
роздільною здатністю 5 см. 
Вартість договору – 2 830,00 тис. грн. 
 
  

5. Нормативно
-правове 
забезпеченн
я виконання 
Програми, 
проведення 
науково-
дослідних 

Департамен
т земельних 
ресурсів 
(КМДА) 

2017 100,0  100,0        виконується Протягом І півріччя  2017 року потреба у 
виконанні вказаних робіт відсутня 



робіт, 
пов’язаних з 
реалізацією 
Програми 

6.  Оновлення 
електронної 
карти 
м.Києва. 
Створення 
та підтримка 
публічного 
картографіч
ного 
порталу 
м.Києва для 
оприлюднен
ня 
інформації 
щодо 
діяльності 
Департамент
у земельних 
ресурсів та 
інформації 
міського 
земельного 
кадастру 

Департамен
т земельних 
ресурсів 
(КМДА) 

2017 500,0  500,0        Не 
виконано 

Передбачено виконати захід протягом року 

 Всього   32200,00  32200,00    798,7   798,7     
 

 

 

Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою: тис.грн. 

Затверджені бюджетні асигнування з 
урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього 
загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 32 200,00 31 600,00  600,00  627,7   557,7 70,0   -31572,3   -31042,3   -530,0   
Ллл 
 
 
 
 
 
 
 

       
 


