
Інформація про виконання програми 
за 2020, 1 півріччя 

 

 
 1.  Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року  

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

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

Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

Завдання:  Підвищення безпеки дорожнього руху 
Зниження кількості 
дорожньо-транспортних 
пригод, смертності та 
травматизму 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху", 
Комунальна 
корпорація 
"Київавтодор" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

194 211,2 0,0 124 211,2 70 000,0 36 574,8 0,0 36 574,8 0,0   

1.1. Збільшення частки 
регульованих та інженерно-
обладнаних наземних 
пішохідних переходів 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

148 030,7 0,0 88 030,7 60 000,0 19 674,3 0,0 19 674,3 0,0    



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

           

1.1.1  Модернізація 
перехресть  

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021 

24 000,0 0,0 4 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

   Власними 
силами 
підприємства 
готуються 
проектні 
пропозиції. 

1.1.2. Будівництво 
світлофорних об'єктів 

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

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

79 500,0 0,0 39 500,0 40 000,0 16 421,1 0,0 16 421,1 0,0 Виконано 
частково 

   Програмою 
економічного і 
соціального 
розвитку м. 
Києва, 
затвердженою 
рішенням КМР 
від 26.03.2020 
№ 906/9076 на 
2020 рік 
передбачено 37 
435,0 тис. грн. 
За 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 "Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          січень-червень 
поточного 
року, 
відповідно до 
графіку 
виконання 
робіт, освоєно 
31,4% річного 
плану. 
   У 2020 році 
заплановано 
будівництво 22 
світлофорних 
об’єктів, з яких 
на 18 – 
укладено 
договори на 
виконання 
будівельних 
робіт (на 15 
вже 
проводяться 
будівельні 
роботи). 
Запланована 
розробка ПКД 
11 
світлофорних 
об’єктів для 
будівництва їх 
у 2021 році, з 
яких на: 
   - 7 – укладено 
договори; - 3 – 
тривають 
тендерні 

 1.1.3. Реконструкція 
світлофорних об'єктів 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

38 000,0 0,0 38 000,0 0,0 186,0 0,0 186,0 0,0 Виконано 
частково 

У 2020 році 
заплановано 
здійснити 
реконструкцію 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          8 світлофорних 
об’єктів, з яких 
на: - 2 – 
укладено 
договори на 
виконання 
робіт із 
реконструкції; - 
6 – укладено 
договори на 
розробку ПКД. 
Запланована 
розробка ПКД 
13 
світлофорних 
об’єктів для 
реконструкції 
їх у 2021 році, з 
яких на: - 5 – 
укладено 
договори;  - 8 – 
тривають 
тендерні 
процедури.  

1.1.4. Капітальний ремонт  
світлофорних об'єктів 

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

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

6 530,7 0,0 6 530,7 0,0 3 067,2 0,0 3 067,2 0,0 Виконано 
частково 

В зв'язку з тим, 
що у 2019 році 
кошти на 
капітальний 
ремонт 
світлофорних 
об'єктів не 
виділялись з 
бюджету м. 
Києва, тому їх 
було 
передбачено у 
2020 році. 
Проведені 
тендерні 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 дорожнього 
руху" 

          процедури на 
закупівлю 
світлофорів, 
консолей та 
контролерів.  
Укладено 
договори на 
придбання 
консолей та 
світлофорів, 
вже частково 
поставлено. 
Договір на 
поставку 
контролерів 
розірвано, в 
зв'язку з 
невідповідніст
ю їх технічним 
та якісним 
вимогам. 
Планується 
повторне 
проведення 
тендеру на 
закупівлю 
контролерів. 

1.2. Визначення та належне 
облаштування зон змішаного 
користування (Shared space) з 
обмеженим швидкісним 
режимом 

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

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

46 180,5 0,0 36 180,5 10 000,0 16 900,5 0,0 16 900,5 0,0    



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

           

1.2.1. Будівництво елементів 
благоустрою на вулично-
дорожній мережі м. Києва 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

12 000,0 0,0 2 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
Програмою 
економічного і 
соціального 
розвитку м. 
Києва, 
затвердженою 
рішенням від 
26.03.2020 № 
906/9076. 

1.2.2. Заміна, відновлення та 
впровадження дорожніх 
знаків, знаків маршрутного 
орієнтування та 
інформаційно-вказівних 
дорожніх знаків до вимог 
ДСТУ 4100-2014 "Безпека 
дорожнього руху. Знаки 
дорожні. Загальні технічні 
умови. Правила 
застосування" 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

9 680,5 0,0 9 680,5 0,0 10 900,5 0,0 10 900,5 0,0 Виконано Виконано в 
межах 
бюджетних 
призначень на 
2020 рік 
передбачених 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

1.2.3. Впровадження та 
ремонт об'єктів пристроїв 
примусового зниження 
швидкості руху (ППЗШ)  

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 Виконано Виконано в 
межах 
бюджетних 
призначень на 
2020 рік 
передбачених 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077 

1.2.4. Придбання та 
встановлення боллардів 
(автоматичних, гідравлічних 
блокіраторів) 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

17 500,0 0,0 17 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

1.2.5.  Пристосування 
тротуарів, узбіччя, 
пішохідних переходів тощо 
для вільного пересування 
людей з обмеженими 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

фізичними можливостям Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху", 
Комунальна 
корпорація 
"Київавтодор" 

          Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

Удосконалення системи 
управління у сфері 
забезпечення безпеки та 
організації дорожнього руху 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

1 550,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1. Проведення науково-
технічних досліджень у сфері 
безпеки дорожнього рух 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Підготовлено 
технічне 
завдання для 
проведення 
процедури 
закупівлі та 
передано на 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 (Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          розгляд 
тендерному 
комітету. 

2.2. Залучення міжнародних 
фахівців з організації та 
безпеки дорожнього руху для 
отримання міжнародного 
досвіду та знан 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

2.3. Підготовка фахівців з 
безпеки дорожнього руху, їх 
навчання. Проведення 
тренінгів (семінарів), круглих 
столів 

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

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

22.05.2020 
укладено 
договір з 
переможцем 
ТОВ "А+С 
Україна" на 
загальну суму 
49,5 тис. грн. У 
червні 
проведено І 
етап тренінгу - 
Макромоделю 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          вання 
транспортних 
потоків 
(підписано акт 
наданих послуг 
на суму 16,5 
тис. грн.). 
Всього 
проведено 7 
занять. 
Прийняло 
участь 13 
фахівців 
підприємства. 
ІІ етап тренінгу 
- 
Мікромоделюв
ання 
транспортних 
потоків 
розпочнеться 
07 07 2020  2.4. Участь фахівців з 

безпеки дорожнього руху в 
міжнародних заходах, 
семінарах, конференціях та 
виставках з питань безпеки 
дорожнього руху 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Підготовлено 
перелік 
міжнародних 
заходів для 
участі фахівців 
з безпеки 
дорожнього 
руху. 

Удосконалення ведення Департамент 2019, 12 000,0 0,0 2 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0    



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

обліку та проведення аналізу 
даних підвищення безпеки 
дорожнього рух 

транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2020, 
2021, 
2022 

          

3.1. Створення єдиної бази 
геопросторової схеми 
організації дорожнього руху 
(ОДР) в м. Києві:                                                                    
- технічне оснащення  

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

12 000,0 0,0 2 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано  Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
Програмою 
економічного і 
соціального 
розвитку м. 
Києва, 
затвердженою 
рішенням від 
26.032020 № 
906/9076. 

Підвищення безпечності 
доріг та дорожньої 
інфраструктури 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

351 066,7 0,0 126 066,7 225 000,0 907,7 0,0 907,7 0,0    



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

           

4.1.  Модернізація 
центрального пункту 
керування АСКДР 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

240 000,0 0,0 40 000,0 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Підготовлено 
проєкт 
розпорядження 
«Про 
модернізацію 
центрального 
пункту 
керування 
автоматизовано
ї системи 
керування 
дорожнім 
рухом у місті 
Києві (АСКДР) 
за адресою: 
вул. Б. 
Хмельницького
, 54», який на 
даний час 
проходить 
погодження в 
структурних 
підрозділах 
Київської 
міської 
державної 
адміністрацій. 
Готується 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

            технічне 
завдання на 
розробку ПКД 
для проведення 
процедури 
закупівлі робіт. 

4.2. Будівництво ліній зв'язку  
атоматизованої системи 
керування дорожнім рухом 
(АСКДР) 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

17 000,0 0,0 7 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

У 2019 році за 
рахунок 
власних 
доходів 
підприємства 
розроблена та 
затверджена 
ПКД (стадія П), 
отримані 
експертні 
висновки на 4 
етапи 
будівництва (на 
кожний 
окремо) на 
загальну суму 
100 231,4 тис. 
грн. З метою 
будівництва та 
вводу в 
експлуатацію І 
етапу 
будівництва 
ліній зв'язку 
АСКДР, 
кошторисна 
вартість якого 
складає 30 
565,0 тис. грн., 
готується 
технічне 
завдання на 
розробку ПКД 
(стадія РД) І 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

            етапу для 
проведення 
процедури 
закупівлі робіт. 

4.3. Будівництво ІІ черги 
автоматизованої системи 
керування дорожнім рухом 
(АСКДР) з реконструкцією та 
розширенням будинку 
центрального пункту 
керування, вул. Б. 
Хмельницького, 54 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020 

6 385,7 0,0 6 385,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
Програмою 
економічного і 
соціального 
розвитку м. 
Києва, 
затвердженою 
рішенням від 
26.03.2020 № 
906/9076. 
Ведуться 
роботи з 
підготовки до 
коригування 
кошторисної 
документації 
проєкту 
"Будівництво ІІ 
черги 
автоматизовано
ї системи 
керування 
дорожнім 
рухом (АСКДР) 
з 
реконструкцією 
та 
розширенням 
будинку 
центрального 
пункту 
керування вул. 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

            Б. 
Хмельницького
, 54":  - 
розділення на І, 
ІІ, ІІІ пускові 
комплекси; - 
визначення 
залишків 
обсягів робіт; - 
проведення 
моніторингу 
цін на 
матеріали, що 
застосовуються
; - проводиться 
обстеження 
покрівлі на 
предмет 
протікання; - 
обстеження 
технічного 
стану вітражу 
В-4 (вісі К-Л). 

4.4. Будівництво 
автоматизованої 
інформаційної системи 
керування дорожнім рухом 
на вулично-шляховій мережі 
м. Києва (інформаційні 
електронні табло, керовані 
дорожні знаки, детектори 
транспорту та метеонагляд) 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

20 461,0 0,0 20 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
ПЕСР міста 
Києва, 
затвердженою 
рішенням від 
26.03.2020 № 
906/9076. 
Підготовлено 
технічне 
завдання щодо 
обстеження 
комплектності 
обладнання для 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 руху"           забезпечення 
його 
працездатності 
та 
функціонуванн
я по об’єктам, 
побудованим 
по проекту 
«Будівництво 
автоматизовано
ї інформаційної 
системи 
керування 
дорожнім 
рухом на 
вулично-
шляховій 
мережі м. 
Києва 
(інформаційні 
електронні 
табло, керовані 
дорожні знаки, 
детектори 
транспорту та 
метеонагляд») 
для проведення 
процедури 
закупівлі  

4.6. Реалізація заходів щодо 
підвищення безпеки 
дорожнього руху на 
аварійно-небезпечних 
ділянках у м. Києві 

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

2019, 
2020, 
2021 

21 000,0 0,0 6 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Проводились 
роботи, які не 
потребували 
фінансування, а 
саме: 
розроблено 19 
схем, які 
передані в 
поліцію на 
погодження, 
вже погоджено 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          15 схем. 

4.7. Придбання та 
встановлення інформаційних 
табло змінної інформації на 
вулично-дорожній мережі м. 
Києва 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Підготовлено 
технічне 
завдання та 
передано до 
тендерного 
комітету щодо 
придбання 
інформаційних 
табло змінної 
інформації для 
проведення 
процедури 
закупівлі в 
межах та 
строках 
чинного 
законодавства. 

4.8. Встановлення пристроїв 
звукового оповіщення для 
дублювання пішохідних 
світлофорів 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

220,0 0,0 220,0 0,0 907,7 0,0 907,7 0,0 Виконано 
частково 

 Проведені 
тендерні 
процедури, 
укладено 
договір від 
06.05.2020 № 
302/20 на 
закупівлю 
пристроїв 
звукового 
оповіщення для 
дублювання 
пішохідних 
світлофорів та 
придбано 239 
од. пристроїв 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 руху"           звукового 
оповіщення для 
дублювання 
пішохідних 
світлофорів. 
Упродовж 
звітного 
періоду 
встановлено 11 
пристроїв 
звукового 
оповіщення для 
дублювання 
пішохідних 
світлофорів. 

4.9. Влаштування тактильних 
орієнтирів на підходах до 
пішохідних переходів 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальна 
корпорація 
"Київавтодор" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

4.10. Нанесення дорожньої 
розмітки на вулично-
дорожній мережі з 
застосуванням сучасних 
світлоповертаючих та 
зносостійких матеріалів  

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано  Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          26.03.2020 № 
907/9077. 

Мінімізація негативного 
впливу на стан вулично-
дорожньої мережі в процесі 
перевезення вантажів 
комерційним автомобільним 
транспортом 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021 

2 200,0 0,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

5.1. Придбання та 
встановлення габаритно - 
вагових комплексів 

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

2019, 
2020, 
2021 

2 200,0 0,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 дорожнього 
руху" 

           

Покращення безпечної 
поведінки учасників 
дорожнього рух 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2019, 
2020, 
2021, 
2022 

1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6.1. Проведення 
загальноміських 
просвітницьких кампаній 
(теле-, радіо-, зовнішня 
реклама тощо) з метою 
інформування населення 
щодо ризиків на дорогах та 
необхідності дотримання 
правил дорожнього руху та 
оцінка їх ефективності 
шляхом проведення: 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6.1.1. Інформаційної кампанії 
щодо використання пасків 
безпеки 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 

2019, 
2020, 
2021, 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Підготовлено 
технічне 
завдання, яке 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2022          розглядається 
тендерним 
комітетом 
підприємства. 

6.1.2. Інформаційної кампанії 
щодо небезпеки перевищення 
швидкості транспортних 
засобів 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Підготовлено 
технічне 
завдання, яке 
розглядається 
тендерним 
комітетом 
підприємства. 

6.1.3. Інформаційні кампанії 
щодо небезпеки керування 
транспортними засобами в 
стані сп'яніння  

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Підготовлено 
технічне 
завдання, яке 
розглядається 
тендерним 
комітетом 
підприємства. 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

           

6.1.4. Інформаційні кампанії 
щодо питань убезпечення 
використання дитячих 
автокрісел і утримуючих 
пристроїв, шоломів тощо 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Підготовлено 
технічне 
завдання, яке 
розглядається 
тендерним 
комітетом 
підприємства. 

6.1.5. Інформаційні кампанії 
щодо використання 
світловідбивних елементів 
пішоходами та 
велосипедистами у темну 
пору доби 

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

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Підготовлено 
технічне 
завдання, яке 
розглядається 
тендерним 
комітетом 
підприємства. 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 "Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

           

6.1.6. Інформаційні кампанії 
щодо соціальної 
відповідальності 
комерційних 
пасажироперевізників та 
вантажоперевізників, 
небезпеки порушення правил 
зупинки та стоянки 
транспортних засобів, 
необхідності користування 
шоломами водіями 
велосипедів, мопедів та 
мотоциклів 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Підготовлено 
технічне 
завдання, яке 
розглядається 
тендерним 
комітетом 
підприємства. 

Реагування та управління 
наслідками дорожньо-
транспортних пригод 

  3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

7.1. Забезпечення вулиць 
(ділянок), що мають особливі 
геометричні параметри 
(спуски, підйоми) і на яких 
можливе ускладнення руху 
транспорту, відеокамерами 
спостереження відповідно до 
Плану реагування міста 
Києва у разі загрози або 
виникненні метеорологічних 
надзвичайних ситуацій 

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

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 організації 
дорожнього 
руху" 

           

Модернізація та зміцнення 
матеріально-технічної бази 
КП "Центр організації 
дорожнього руху" 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

58 938,0 0,0 58 938,0 0,0 138,6 0,0 138,6 0,0   

8.1. Реконструкція 
виробничих приміщень в 
нежитлових будівлях по вул. 
Чистяківській 19-а 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 47,6 0,0 47,6 0,0 Виконано 
частково 

Власними 
силами 
підприємства 
розроблені 
проектні 
рішення по 
реконструкції 
виробничих 
приміщень в 
нежитлових 
будівлях по 
вул. 
Чистяківській, 
19-а та 
підготовлено 
технічне 
завдання на 
розробку 
проектно-
кошторисної 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

            документації. 
8.2. Придбання рухомого 
складу, техніки та 
спеціалізованої техніки 
(спеціалізовані автомобілі 
"автовишки", маловантажні 
автомобілі, легкові 
автомобілі, автомобілі 
вантажні самоскиди, 
розмічувальні машини, тощо) 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

24 300,0 0,0 24 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

У зв'язку з тим, 
що в 2019 році 
фінансування 
заходу 
здійснено не в 
повному обсязі, 
тому у 2020 
році збільшені 
асигнування 
для придбання 
рухомого 
складу, техніки 
та 
спеціалізованої 
техніки. За 
січень-червень: 
- проведені 
тендерні 
процедури та 
укладено 
договір від 
28.05.2020 № 
334/20 на 
придбання 
спеціалізованих 
автомобілів 
(автогідропідій
мач 
телескопічний 
на базі шасі 
IVECO Daily) - 
3 од.; - 
тривають 
тендерні 
процедури на 
придбання 
рухомого 
складу, техніки 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

            та 
спеціалізованої 
техніки - 16 од. 

8.3. Придбання обладнання 
для виробничої діяльності 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020 

4 100,0 0,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

Підготовлено 
технічне 
завдання для 
придбання 
обладнання для 
виробничої 
діяльності. 

8.7. Придбання детекторів 
транспортних переносних з 
гелевими акумуляторами 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020 

1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

8.8. Придбання 
квадрокоптерів з комплектом 

Департамент 
транспортної 

2019, 
2020 

100,0 0,0 100,0 0,0 91,0 0,0 91,0 0,0 Виконано    Виконано в 
межах 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

додаткових акумуляторів для 
професійного використання 

інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          бюджетних 
призначень на 
2020 рік 
передбачених 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077 

8.9. Придбання відеокамер з 
розпізнаванням державних 
номерних знаків з 
кріпленням та гелевими 
акумуляторами 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 
рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

8.10. Придбання металевих 
огорож, водоналивних 
блоків, делінеаторів та 
бар'єру з пластику з 
попереджувальними 
сигналами 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Бюджетні 
призначення на 
2020 рік не 
передбачені 
бюджетом м. 
Києва, 
затвердженим 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

 (Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

          рішенням 
Київської 
міської ради від 
26.03.2020 № 
907/9077. 

8.11 Придбання комп'ютерної 
техніки 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2019, 
2020, 
2021, 
2022 

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

В зв'язку з тим, 
що у 2019 році 
фінансування 
заходу 
здійснено не в 
повному обсязі, 
тому у 2020 
році збільшені 
асигнування 
для придбання 
комп'ютерної 
техніки у 
необхідній 
кількості.Уклад
ено договір від 
05.05.2020 № 
325/20 на 
придбання 
ноутбуків. 
Комп'ютери, 
принтери - 
торги не 
відбулися, 
планується 
повторне 
оголошення. 

8.12. Придбання офісного 
програмного забезпечення 
(операційна система 

Департамент 
транспортної 
інфраструктури 

2019, 
2020, 
2021, 

738,0 0,0 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано 
частково 

 Торги не 
відбулися, у 
зв'язку з 



Найменування  
заходу 

Виконавці  
заходу 

Термін 
вико- 
нання 
(план/ 
факт) 

Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. 
грн.) 

Фактичні обсяги фінансування,  
за звітний період (тис. грн) Інформація 

про 
виконання 

заходу 

Причини 
невиконання 

 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 

Усього 

у тому числі: за джерелами: 
держав- 

ний 
бюджет 

бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

держав- 
ний 

бюджет 
бюджет 
м.Києва 

інші 
джерела 

Windows, програмне 
забезпечення Microsoft 
Office, програмне 
забезпечення Corel, 
програмне забезпечення 
AutoCAD, антивірус)      

виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
Комунальне 
підприємство 
"Центр 
організації 
дорожнього 
руху" 

2022          поданням 
менше двох 
пропозицій. 

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 624 165,9 0,0 319 165,9 305 000,0 37 621,1 0,0 37 621,1 0,0   

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 624 165,9 0,0 319 165,9 305 000,0 37 621,1 0,0 37 621,1 0,0   
 
 3. Аналіз виконання за видатками в цілому 

 тис.грн  
 Заплановані бюджетні асигнування  

на 2020 рік з урахуванням змін  Проведені видатки за звітний період Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього загальний фонд спеціальний 
фонд 

157 355,8 26 650,5 130 705,3 37 621,1 17 808,2 19 812,9 119 734,7 8 842,3 110 892,4 
 


