
Звіт 
про виконання результативних показників за 2019, 9 місяців 

Назва МЦП:   Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022  

 

 

 

Значення показника 

Назва заходу 
Група 

результативних 
показників 

Назва 
результативного 

показника  
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план факт 

Відхилення 
фактичного 
значення від 
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання 

1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ 
ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА 
НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ 
НА СВІТЛОДІОДНІ 
СВІТИЛЬНИКИ 

Показники 
продукту 

Кількість світильників, 
що будуть замінені 

шт. 20040 3357 -16683 1. За 9 місяців 2019 року завершено 
роботи на 47 об'єктах, кількість 
замінених світильників на цих об'єктах 
3357 шт. Роботи виконуються згідно 
графіку в межах затверджених 
бюджетних асигнувань на поточний 
рік 

 Показники 
ефективності 

Середня вартість заміни 
одного світильника 

тис. грн 50 37,36 -12,64 1. За 9 місяців 2019 року завершено 
роботи на 47 об'єктах на загальну суму 
125423,56 тис.грн,  кількість замінених 
світильників на цих об'єктах 3357 шт. 
Середня вартість заміни одного  
світильника 37,36 тис.грн. 
1. Динаміка виконання заходів з 
впровадження світлодіодних 
світильників станом за 9 місяців 2019 
року склала 33,2% до факту 2018 року 
(10120 шт.)

 Показники якості Динаміка виконання 
заходів з впровадження 
світлодіодних 
світильників в порівнянні 
з попереднім роком 

% 317,7 33,2 -284,5 

 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
капітального ремонту по  
заміні ртутних та 
натрієвих світильників на 
світлодіодні 

тис. грн 1002000 205045,5 -796954,5 1. Програмою економічного і 
соціального розвитку м.Києва на 2018-
2020 роки у 2019 році затверджені 
бюджетні призначення на капітальний 
ремонт мереж зовнішнього освітлення 
міста Києва із заміною ртутних та 
натрієвих світильників на світлодіодні 
світильники в сумі 702263,8 тис.грн. 
Кошти інших джерел в поточному році 
залучатися не будуть. Роботи 
виконуються в межах затверджених 
призначень, відповідно до графіку 
виконання робіт. 

1.2. РОЗВИТОК ТА 
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ 

Показники 
продукту 

Кількість об’єктів, що 
планується 

од. 1 1 0 1. За січень- вересень 2019 року 
завершені проектні роботи по об’єкту 
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«Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення бульвару Тараса Шевченка 
у Шевченківському районі міста 
Києва», укладено договір на 
виконання підрядних робіт, строк 
виконання підрядних робіт по 

ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 
ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ 
МАГІСТРАЛЕЙ (перелік 
об’єктів будівництва, 
реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення вулиць та 
транспортних магістралей 
наведено у  

 реконструювати     

 

 Показники 
продукту 

Кількість об’єктів, що 
планується побудувати 

од. 0 0 0 1. ПЕСР на 2019 рік затверджені 
бюджетні призначення на «Нове 
будівництво мережі зовнішнього 
освітлення по Гостомельському шосе у 
Святошинському районі м. Києва від 
стаціонарного посту дорожньої поліції 
"Гостомель" до межі міста Києва у 
напрямку міста Гостомель» 

 Показники 
продукту 

Кількість об’єктів, що 
планується побудувати 
на прибудинковій 
території 

од. 0 0 0 1. ПЕСР на 2019 рік затверджені 
бюджетні призначення на виконання 
перспективного проектування робіт з 
будівництва мереж зовнішнього 
освітлення на 4 прибудинкових 
територіях. Станом на 01.10.2019 р. 
укладено договори на виконання 
проектних робіт по 3 об'єктам. Строк 
виконання робіт по 20.12.2019.  
Надано пропозиції щодо виключення 
одного об'єкту з ПЕСР у зв'язку із 
наявною мережею зовнішнього 
освітлення. 

 Показники 
ефективності 

Середні витрати на 1 
об’єкт реконструкції 

тис. грн 44730 12829,2 -31900,8 1. Завершені проектні роботи по 
об’єкту «Реконструкція мережі 
зовнішнього освітлення бульвару 
Тараса Шевченка у Шевченківському 
районі міста Києва»,  укладено договір 
підряду, надано аванс на придбання 
матеріалів.  Роботи виконуються 
згідно графіку. 

 Показники 
ефективності 

Середні витрати на 1 
об’єкт будівництва, 

тис. грн 0 0 0 1. ПЕСР на 2019 рік затверджені 
бюджетні призначення на «Нове 
будівництво мережі зовнішнього 
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       освітлення по Гостомельському шосе у 
Святошинському районі м. Києва від 
стаціонарного посту дорожньої поліції 
"Гостомель" до межі міста Києва у 
напрямку міста Гостомель». Укладено 
договір на виконання проектних робіт, 
строк завершення 29.11.2019 

 Показники 
ефективності 

Середні витрати на 1 
об’єкт будівництва на 
прибудинковій території 

тис. грн 0 0 0 1. ПЕСР на 2019 рік затверджені 
бюджетні призначення на виконання 
перспективного проектування робіт з 
будівництва мереж зовнішнього 
освітлення на 4 прибудинкових 
територіях. Станом на 01.10.2019 р. 
укладено договори на виконання 
проектних робіт по 3 об'єктам. Строк 
виконання робіт по 20.12.2019.  
Надано пропозиції щодо виключення 
одного об'єкту з ПЕСР у зв'язку із 
наявною мережею зовнішнього 
освітлення. 

 Показники якості Динаміка виконання 
програми реконструкції в 
порівнянні з попереднім 
(5 об’єктів) роком 

% 100 0 -100 1. ПЕСР на 2019 рік передбачено 
виконання робіт з реконструкції мереж 
зовнішнього освітлення на 1 об'єкті. 
Строк завершення робіт- 20.12.2019 
року. В минулому році роботи з 
реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення не проводилися.  

 Показники якості Динаміка виконання 
програми будівництва 
мереж зовнішнього 
освітлення в порівнянні з 
попереднім (11 об’єктів) 
роком 

% 0 0 0 1. ПЕСР на 2019 рік передбачено 
виконання робіт з будівництва мереж 
зовнішнього освітлення на 1 об'єкті. 
Укладено договір на виконання 
проектних робіт, строк  завершення 
робіт- 29.11.2019 року. В минулому 
році роботи з будівництва мереж 
зовнішнього освітлення  проводилися 
на 1 об'єкті.  

 Показники якості Динаміка виконання 
програми будівництва 
мереж  зовнішнього 
освітлення на 

% 0 0 0 1. ПЕСР на 2019 рік передбачено 
виконання робіт з перспективного 
проектування будівництва мереж 
зовнішнього освітлення на 
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  прибудинковій території 
в порівнянні з 
попереднім (4 об’єкти) 
роком 

    прибудинковій території на 3 об'єктах. 
Строк завершення робіт- 20.12.2019 
року. В минулому році роботи з 
будівництва мереж зовнішнього 
освітлення на прибудинковій території 
проводилися на 1 об'єкті.  

 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
реконструкції мереж  
зовнішнього освітлення 

тис. грн 44730 12829,2 -31900,8 1. ПЕСР на поточний рік затверджено 
41260,9 тис.грн. на проведення робіт з 
реконструкції  мереж зовнішнього 
освітлення. За 9 місяців 2019 року 
завершені проектні роботи по об’єкту 
«Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення бульвару Тараса Шевченка 
у Шевченківському районі міста 
Києва», укладено договір на 
виконання підрядних робіт, надано 
аванс на придбання матеріалів.  

 Показники витрат Кількість об'єктів, які 
необхідно збудувати 

од. 0 0 0 1. ПЕСР на поточний рік передбачено 
"Нове будівництво мережі 
зовнішнього освітлення по 
Гостомельському шосе у 
Святошинському районі м.Києва від 
стаціонарного посту дорожньої поліції 
"Гостомель" до межі міста Києва у 
напрямку міста Гостомель.  

 Показники витрат Кількість об'єктів, що 
потребують 
реконструкції 

од. 1 1 0 1. За січень- вересень 2019 року 
завершені проектні роботи по об’єкту 
«Реконструкція мережі зовнішнього 
освітлення бульвару Тараса Шевченка 
у Шевченківському районі міста 
Києва», укладено договір на 
виконання підрядних робіт, строк 
виконання підрядних робіт по 

 Показники витрат Кількість об'єктів, які 
необхідно збудувати на 
прибудинковій території 

од. 0 0 0 1. ПЕСР на поточний рік передбачено 
перспективне проектування 
будівництва мереж зовнішнього 
освітлення по 3-ом прибудинковим 
територіям. Укладено договори на 
виконання проектних робіт, строк 
завершення - 20.12.2019 
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 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
будівництва мереж  
зовнішнього освітлення 

тис. грн 0 0 0 1. ПЕСР на поточний рік затверджено 
10000 тис.грн. на проведення робіт з 
будівництва мереж зовнішнього 
освітлення. Станом на 1.10.2019 року 
укладено договір на створення 
проектної документації по об'єкту 
«Нове будівництво мережі 
зовнішнього освітлення по 
Гостомельському шосе у 
Святошинському районі м. Києва від 
стаціонарного посту дорожньої поліції 
"Гостомель" до межі міста Києва у 
напрямку міста Гостомель»  

 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
будівництва мереж  
зовнішнього освітлення 
на прибудинковій 
території 

тис. грн 0 0 0 1. ПЕСР на поточний рік затверджено 
2050 тис.грн. на проведення 
перспективного проектування робіт з 
будівництва мереж зовнішнього 
освітлення на прибудинкових 
територіях. 

2.1. РОЗВИТОК ТА 
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ 
ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 
ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік 
об’єктів будівництва, ремонту, 
реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення парків та скерів 
наведено у додатку 2) 

Показники 
продукту 

Кількість об’єктів (парків 
та скверів) на яких 
планується виконання 
робіт з капітального 
ремонту мереж 
зовнішнього освітлення 

од. 0 0 0  

 Показники 
ефективності 

Середні витрати на 1 
об’єкт капітального 
ремонту мереж 
зовнішнього освітлення 
парків та скверів 

тис. грн 0 0 0  

 Показники якості Динаміка виконання 
капітальних ремонтів 
об’єктів (парків та 
скверів) в порівнянні з 
попереднім роком 

% 0 0 0  

 Показники витрат Кількість об'єктів, що 
потребують ремонту

од. 0 0 0  
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 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
капітального ремонту 
мереж зовнішнього 
освітлення парків та 
скверів 

тис. грн 0 0 0  

2.2. БУДІВНИЦТВО ТА 
РЕМОНТ МЕРЕЖ 
АРХІТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ ТА 
СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ 
(перелік об’єктів будівництва та 
ремонту мереж архітектурно-
декоративного освітлення 

Показники 
продукту 

Кількість об’єктів 
благоустрою, на яких 
планується виконання 
робіт з капітального 
ремонту мереж 
архітектурно-
декоративного та 
святкового освітлення 

од. 0 0 0  

 Показники 
продукту 

Кількість об’єктів 
будівництва

од. 0 0 0  

 Показники 
продукту 

Кількість об’єктів 
реконструкції

од. 0 0 0  

 Показники 
ефективності 

Середні витрати на 1 
об’єкт капітального 
ремонту архітектурно-
декоративного та 
святкового освітлення 

тис. грн 0 0 0  

 Показники 
ефективності

Середні витрати на 1 
об’єкт будівництва

тис. грн 0 0 0  

 Показники 
ефективності

Середні витрати на 1 
об’єкт реконструкції

тис. грн 0 0 0  

 Показники якості Динаміка виконання 
капітальних ремонтів 
архітектурно-
декоративного та 
святкового освітлення в 
порівнянні з попереднім 

% 0 0 0  

 Показники якості Динаміка виконання 
будівництва 
архітектурно-
декоративного та 
святкового

% 0 0 0  
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  освітлення в порівнянні з 
попереднім роком

     

 Показники якості Динаміка виконання 
реконструкції 
архітектурно-
декоративного та 
святкового освітлення в 
порівнянні з базисним 

% 0 0 0  

 Показники витрат Кількість об'єктів, які 
необхідно збудувати

од. 0 0 0  

 Показники витрат Кількість об'єктів, які 
потребують 
реконструкції

од. 0 0 0  

 Показники витрат Кількість об'єктів, що 
потребують капітального 
ремонту

од. 0 0 0  

 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
реконструкції мереж  
архітектурно-
декоративного та 
святкового освітлення 

тис. грн 0 0 0  

 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
капітального ремонту 
мереж архітектурно-
декоративного та 
святкового освітлення 

тис. грн 0 0 0  

 Показники витрат Обсяг видатків на 
виконання робіт з 
будівництва мереж  
архітектурно-
декоративного освітлення 
та святкового освітлення 

тис. грн 0 0 0  



Значення показника 

Назва заходу 
Група 

результативних 
показників 

Назва 
результативного 

показника  
Одиниця 
виміру план факт 

Відхилення 
фактичного 
значення від 
планового

(«+» або «-»)

Причини невиконання 

Загальна кількість результативних показників 39  

Загальна кількість виконаних результативних показників  32  

Загальна кількість невиконаних результативних показників 7  

Питома вага виконаних у загальній кількості, %  82,05  

Перелік (до 5) основних причин невиконання 
 



Інформація про виконання програми за 2019, 9 місяців 

1.  Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
найменування головного розпорядника коштів програми 

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
найменування відповідального виконавця програми 

3. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років 

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

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування,  
тис. грн.

у тому числі: у тому числі: 
Захід Відповідальний 

виконавець 
Термін 

виконання Усього Держав- 
ний 

бюджет

Бюджет 
м.Києва 

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Усього Держав- 
ний 

бюджет

Бюджет 
м.Києва

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Стан 
виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

СЕКТОР 2.2. 
ТРАНСПОРТНА ТА 
МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
електромереж 
зовнішнього освітлення 
міста Києва 
"Київміськсвітло" 

2019, 2020, 
2021, 2022 

    0,0     

МОДЕРНІЗАЦІЯ  ТА 
РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ 
ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, 
МАГІСТРАЛЕЙ, 
ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ 
ТА ТРОТУАРІВ  

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
електромереж 
зовнішнього освітлення

2019, 2020, 
2021, 2022 

    0,0      

 



Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування,  
тис. грн.

у тому числі: у тому числі: 
Захід Відповідальний 

виконавець 
Термін 

виконання Усього Держав- 
ний 

бюджет

Бюджет 
м.Києва 

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Усього Держав- 
ний 

бюджет

Бюджет 
м.Києва

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Стан 
виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

 міста Києва 
"Київміськсвітло" 

          

1.1. КАПІТАЛЬНИЙ 
РЕМОНТ МЕРЕЖІ 
ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ 
ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА 
НАТРІЄВИХ 
СВІТИЛЬНИКІВ НА 
СВІТЛОДІОДНІ 
СВІТИЛЬНИКИ 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
електромереж 
зовнішнього освітлення 
міста Києва 
"Київміськсвітло" 

2019, 2020, 
2021, 2022 

1 002 000,0 0,0 752 000,0 250 000,0 205 045,5 0,0 205 045,5 0,0 Програмою 
економічного і 
соціального 
розвитку м.Києва 
на 2018-2020 роки 
у 2019 році 
затверджені 
бюджетні 
призначення на 
капітальний 
ремонт мереж 
зовнішнього 
освітлення міста 
Києва із заміною 
ртутних та 
натрієвих 
світильників на 
світлодіодні 
світильники в 
сумі 702263,8 
тис.грн. Кошти 
інших джерел в 
поточному році 
залучатися не 
будуть. КП 
"Київміськсвітло" 
укладено угоду на 
вимогу ЄІБ та 
Мінрегіонбуду 
щодо оновлення 
існуючого ТЕО, 
термін виконання 
угоди до 
20.12.2019 р. 
Роботи 
виконуються в 



Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування,  
тис. грн.

у тому числі: у тому числі: 
Захід Відповідальний 

виконавець 
Термін 

виконання Усього Держав- 
ний 

бюджет

Бюджет 
м.Києва 

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Усього Держав- 
ний 

бюджет

Бюджет 
м.Києва

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Стан 
виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

           межах 
затверджених 
призначень, 
відповідно до 
графіку виконання 
робіт. 

1.2. РОЗВИТОК ТА 
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ 
ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, 
ТРАНСПОРТНИХ 
МАГІСТРАЛЕЙ (перелік 
об’єктів будівництва, 
реконструкції мереж 
зовнішнього освітлення 
вулиць та транспортних 
магістралей наведено у  
додатку 1) 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
електромереж 
зовнішнього освітлення 
міста Києва 
"Київміськсвітло" 

2019, 2020, 
2021, 2022 

44 730,0 0,0 44 730,0 0,0 12 829,2 0,0 12 829,2 0,0 Програмою 
економічного і 
соціального 
розвитку м.Києва 
на 2018-2020 роки 
у 2019 році 
затверджені 
бюджетні 
призначення на 
будівництво та 
реконструкцію 
мереж 
зовнішнього 
освітлення 
51260,9 тис.грн. 
Роботи 
виконуються в 
межах 
затвердженихасиг
нувань, 
відповідно до 
графіку виконання 
бі

1.3. ВСТАНОВЛЕННЯ 
РОЗУМНОГО 
ЕКОНОМНОГО LED 
ОСВІТЛЕННЯ 
ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ 
З СЕНСОРНИМИ 
ДАТЧИКАМИ 
(ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ) 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 

2019 612,0 0,0 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Роботи 
виконуються 
відповідно до 
графіку. 
Проведена 
процедура 
тендерних торгів, 
триває процедура 
укладання угоди з 
переможцем на 



Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування,  
тис. грн.

у тому числі: у тому числі: 
Захід Відповідальний 

виконавець 
Термін 

виконання Усього Держав- 
ний 

бюджет
Бюджет 
м.Києва 

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Усього Держав- 
ний 

бюджет
Бюджет 
м.Києва

Кошти 
небюд- 
жетних 
джерел

Стан 
виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

 електромереж 
зовнішнього освітлення 
міста Києва 
"Київміськсвітло" 

         виконання 
будівельних робіт 

1.4. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ 
СЕНСОРНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ НА 
НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ 
ПЕРЕХОДАХ МІСТА 
КИЄВА 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
електромереж 
зовнішнього освітлення 
міста Києва 
"Київміськсвітло" 

2019 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Роботи на об'єкті 
завершені в 2018 
році. 

Всього 1 049 742,0 0,0 799 742,0 250 000,0 217 874,7 0,0 217 874,7 0,0  

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.  

Бюджетні асигнування з урахуванням змін  Проведені видатки  Відхилення 

Усього Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

 

1 049 742,0  1 049 742,0 217 874,7  217 874,7 831 867,3  831 867,3  

 



Пояснювальна записка 
щодо щорічного (проміжного) звіту про хід виконання 

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 
років 

назва міської цільової програми 

2019, 9 місяців 

1. Оцінка ефективності виконання  

Напрям діяльності МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 
ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ. 
За заходом Програми 1.1.«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва із заміною 
ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники»: 
на 2019 рік Програмою економічного і соціального розвитку на капітальний ремонт мережі зовнішнього 
освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники 
затверджені бюджетні асигнування в сумі  702263,8 тис. грн; 
за січень-вересень2019 року по даному Заходу Програми КП «Київміськсвітло» провело наступну 
роботу: 
- отримано експертний звітдерж. експертизи по 134  об’єктах; 
- оголошено тендерних торгів по 128 об’єктах; 
- заключено договорів на виконання підрядних робіт по 92 об’єктах; 
- завершено робіт на 47 об’єктах. 
Роботи виконуються згідно графіку. 
За заходом Програми 1.2.«Розвиток та модернізація мереж зовнішнього освітлення вулиць, 
транспортних магістралей». 
На 2019 рік Програмою економічного і соціального розвитку затверджено 51260,9 тис. грн. 
За січень- вересень 2019 року по даному Заходу Програми КП «Київміськсвітло» провело наступну 
роботу: 
- завершені проектні роботи та отримано експертний звіт по об’єкту «Реконструкція мережі 
зовнішнього освітлення бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі міста Києва», проведено 
тендерні торги та укладено договір на виконання підрядних робіт, надано аванс на придбання 
матеріалів; 
За заходом Програми1.3. «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з 
сенсорними датчиками (громадський проект)»  у 2019 році КП «Київміськсвітло» затверджено 612,0 
тис. грн: 
- за січень- вересень 2019 року по даному Заходу Програми проведена процедура тендерних торгів, 
триває процедура укладання договору з переможцем на виконання підрядних робіт. 
За заходом Програми 1.4. «Будівництво мереж сенсорного освітлення на наземних пішохідних 
переходах міста Києва» -  Програмою економічного і соціального розвитку У 2019 році бюджетні 
асигнування не передбачені. 
  
  

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  

1. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 роки потребує 
коригування у відповідності до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2019-2022  
роки в розрізі об'єктів і затверджених  бюджетних асигнувань та відповідно, зміни показників. 
 ПЕСР на 2019 рік передбачено виконання робіт за об'єктами, які не включено у МЦП на 2019 рік: 
"БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 
180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА", "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ 
В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ  "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
МІСТА КИЄВА", " БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ 
ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, 
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА 
КИЄВА", "БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ 
НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА", 



"БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО 
ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА 
АДРЕСАМИ:БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, 
ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА", "НОВЕ 
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У 
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ 
"ГОСТОМЕЛЬ" ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ". 
2.Скорочення термінів розгляду та випуску розпорядження КМДА.  

  

 


