ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
вул. Спаська, 12, м. Київ, 04070, тел.: (044) 425-30-25
Код ЄДРПОУ 42475311

21.05.2019 № 066-1258
На № 863/863

від

28 липня 2016 р.

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

На виконання рішення № 863/863 від 28.07.2016 пункту 8 підпункту 8.1
«Замовник (відповідальний виконавець) програми щоквартально до 01 числа
другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва
інформації про стан її виконання», Департамент охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та
використанні пам`яток історії, культури і заповідних територій надає
інформацію за 1 квартал 2019 по МЦП «Охорона та збереження культурної
спадщини м. Києва на 2019-2021 роки», а саме:
- звіт про виконання результативних показників за 2019, 1 квартал МЦП
«Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки»;
- пояснювальну записку за 2019, 1 квартал щодо річного (проміжного)
звіту про хід виконання «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва
на 2019-2021 роки»;
- інформацію про виконання програми за 2019, 1 квартал МЦП «Охорона
та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки».

Директор

Чумак Ю.О.
425-92-76

Олександр НИКОРЯК

Пояснювальна записка
щодо щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА
2019–2021 РОКИ
назва міської цільової програми

2019, 1 квартал
1. Оцінка ефективності виконання
Розпочато виконання заходів Міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини
м. Києва на 2019–2021 роки» у перший етап її реалізації. Пріоритетними напрямками виконання
вищезазначеної програми стали: науково-дослідне забезпечення збереження об’єктів культурної
спадщини, контроль за належним утриманням та збереженням об’єктів культурної спадщини,
забезпечення розроблення пам’яткоохоронної документації, підготовчі роботи з метою ефективної
фахової реставрації об’єктів культурної спадщини, наукове дослідження з метою вторинної консервації
археологічного матеріалу, популяризація історико-культурної спадщини, посилення співпраці між
Київською міською державною адміністрацією та центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони культурної спадщини міста Києва шляхом проведення спільних консультацій, круглих столів
та конференцій, залучення фахівців центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини до роботи Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), впровадження адміністративної відповідальності за порушення пам’яткоохоронного
законодавства для підвищення рівня збереженості охорони об’єктів культурної спадщини,
вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об’єктах культурної
спадщини м. Києва (у т. ч. шляхом надання субсидій і пільг).

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання
Виконання заходів буде забезпечено в повному обсязі за умови своєчасного фінансування в повному
обсязі

Замовник (відповідальний виконавець)
___________________
(посада)

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання програми за 2019, 1 квартал
1.
найменування головного розпорядника коштів програми

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

3. ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА 2019–2021 РОКИ
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021
роки" від 2018-12-18 № 463/6514
найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

Науково-дослідне
забезпечення збереження
об’єктів культурної спадщини
1.1. Виявлення, дослідження Департамент охорони 2019, 2020,
об’єктів культурної спадщини культурної спадщини 2021
та підготовка облікової
виконавчого органу
документації для внесення до Київської міської ради
Переліку щойно виявлених (Київської міської
об’єктів культурної спадщини державної
адміністрації)

500,0

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

0,0

500,0

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Підготовано
проект рішення
щодо внесення
змін у зазначеній
позиції за
критеріями
«Джерела
фінансування» та
«Орієнтовні
обсяги
фінансування, тис.
грн, у т. ч. за
роками
2019–2021»,
супровідну
пояснювальну
записку, а також
фінансову
порівняльну
таблицю. Подано

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

1.2. Виготовлення облікової
документації на щойно
виявлені об`єкти культурної
спадщини для занесення до
Державного реєстру
нерухомих пам`яток України

Відповідальний
виконавець

Департамент охорони
культурної спадщини
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
1.3. Виготовлення комплектів Департамент охорони
облікової документації
культурної спадщини
нового зразка на пам’ятки
виконавчого органу
місцевого значення
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
1.4. Проведення досліджень, Департамент охорони
вивчення історичних
культурної спадщини
кладовищ, поховань та
виконавчого органу
меморіалів, створення
Київської міської ради
електронної бази-карти
(Київської міської
«Київський некрополь» та
державної
внесення даних до неї
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
для внесення
відповідних змін
депутатом
Київської міської
ради Вікторією
Мухою для
розгляду на
засіданні
Постійної комісії
Київської міської
ради з питань
культури, туризму
та інформаційної
політики.
Не надходило
фінансування.

2019, 2020,
2021

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

2019, 2020,
2021

14 000,0

0,0

14 000,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.

2019, 2020,
2021

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування. У І
кварталі 2019 року
проведено низку
нарад (4) з
Головною
редколегією
«Зводу пам’яток
історії та культури
України» щодо

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

Забезпечення належного
рівня збереження та
використання об’єктів
культурної спадщини
2.1 Забезпечення
Департамент охорони
функціювання Київського
культурної спадщини
науково-методичного центру виконавчого органу

проектування
електронної
бази-карти
«Київський
некрополь. У
зв’язку з зимовим
періодом натурні
дослідження
кладовищ не
проводились. На
часі
продовжується
робота по
обстеженню
кладовищ,
фіксації поховань
осіб, що мають
заслуги перед
державою, а
також надгробків,
що мають
мистецьку
цінність чи
виконані
відомими
майстрами, а
також
проводяться
дослідження у
архівах та
бібліотеках міста.

2019, 2020,
2021

15 668,3

15 668,3

0,0

3 279,7

3 279,7

0,0

Кількість наданих
послуг 1574

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

по охороні, реставрації та
використанню пам`яток
історії, культури і заповідних
територійз метою
збереження, дослідження і
накопичення даних про
культурну спадщину,
реставрації пам’яток історії
та культури

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

Контроль за належним
утриманням та збереженням
об`єктів культурної спадщини
3.1. Виготовлення та
Департамент охорони
встановлення охоронних
культурної спадщини
дощок на пам`ятках
виконавчого органу
культурної спадщини
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій
3.2. Інспекційні перевірки
Департамент охорони
стану нерухомих об’єктів
культурної спадщини
культурної спадщини
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)
3.3. Підготовчі дії до викупу Департамент охорони
аварійних пам’яток
культурної спадщини
культурної спадщини та
виконавчого органу

2019, 2020,
2021

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Підготовлено
перелік охоронних
дошок, які
пропонуються
виготовити та
встановити на
пам’ятках
культурної
спадщини.

2019, 2020,
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не потребує
фінансування.

2019, 2020,
2021

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

повернення до комунальної
власності територіальної
громади м. Києва
Забезпечення розроблення
пам’ятко- охоронної
документації
4.1. Розроблення
науково-проектної
документації по визначенню
меж та режимів
використання зон охорони
пам`яток культурної
спадщини та комплексів
місцевого значення

4.2. Розроблення Плану
організації території ДІАЗ
«Стародавній Київ»

4.3. Розроблення
науково-проектної
документації «Межі та

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Департамент охорони
культурної спадщини
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій
Департамент охорони
культурної спадщини
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій
Департамент охорони
культурної спадщини
виконавчого органу

2019, 2020,
2021

6 300,0

6 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Проведенно
підготовчі роботи,
підготовлено
документацію для
проведення
тендеру.

2019, 2020,
2021

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Проведенно
підготовчі роботи,
підготовлено
документацію для
проведення
тендеру.

2019

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Проведенно

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

режими використання зон
Київської міської ради
охорони пам’ятки історії,
(Київської міської
ландшафту місцевого
державної
значення «Історичний
адміністрації)
ландшафт Київських гір та
долини р. Дніпро»
4.4. Розроблення
Департамент охорони 2019, 2020
науково-проектної
культурної спадщини
документації «Межі та
виконавчого органу
режими використання зон
Київської міської ради
охорони пам`ятки
(Київської міської
містобудування місцевого
державної
значення «Вулиця Хрещатик» адміністрації),
(для подальшої підготовки
Київський
досьє на номінацію на
науково-методичний
включення вулиці Хрещатик центр по охороні,
в Попередній список
реставрації та
всесвітньої спадщини
використанню пам'яток
ЮНЕСКО)
історії, культури і
заповідних територій
Реставрація та розвиток
об’єктів культурної
спадщини
5.1. Ремонтно-реставраційні Департамент охорони 2019, 2020,
роботи на об`єктах
культурної спадщини 2021
культурної спадщини:
виконавчого органу
- вул. Борисоглібська, 6
Київської міської ради
(перехідний об`єкт);
(Київської міської
- вул. Сковороди, 2
державної
(перехідний об`єкт);
адміністрації)
- вул. Андріївський узвіз, 5/31
(перехідний об`єкт);
- вул. Г. Сковороди, 9-Б;
- вул. Володимирська, 3
- вул. Десятинна, 14; вул.
Андріївський узвіз, 34-В;
- вул. Покровська, 7;
- вул. Воздвиженська,1;

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
підготовчі роботи,
підготовлено
документацію для
проведення
тендеру.

1 300,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Проведенно
підготовчі роботи,
підготовлено
документацію для
проведення
тендеру.

0,0

0,0

Не надходило
фінансування. У І
кварталі 2019 року
велися підготовчі
організаційні
роботи по 8
об’єктам
культурної
спадщини:
1. Проект
реставрація
корпусу
настоятеля та
проскурні
Братського

0,0

20 790,0

5 790,0

15 000,0

0,0

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

- Пам`ятник князю
Володимиру;
- Монумент на честь надання
м. Києву Магдебурзького
права (3 об’єкти)

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
богоявленського
монастиря,
пам’ятки
містобудування та
архітектури
національного
значення, по вул.
Г.Сковороди,2: проводились
підготовчі роботи
для підписання
договорів з ПП
«Сервісінвест» на
розроблення ПКД
Стадія «Р»;
2. Проект
реставрації
Житлового
будинку, пам’ятки
містобудування і
архітектури
національного
значення по вул.
Г. Сковороди, 9-Б:
- проводились
підготовчі роботи
для підписання
договорів з
«Інститутом
Генерального
плану м. Києва»
на виготовлення
топографо-геодези
чної підоснови в
М 1:500;
3. Проект
реставрації
Прибуткового

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
будинку, в якому
проживали відомі
художники М.
Врубель, В.
Орловський, В.
Котарбинський,
родина Прахових,
пам’ятки
архітектури,
історії місцевого
значення по вул.
Десятинній, 14:
- проводились
підготовчі роботи
для підписання
договорів з
«Інститутом
Генерального
плану м. Києва»
на виготовлення
топографо-геодези
чної підоснови в
М 1:500;
4. Проект
ремонтно-реставр
аційні роботи
фасаду,
фундаментів та
підвальних
приміщень
житлового
будинку
Биховського
(«Будинок Петра
1») по
вул.Констянтинівс
ька,6/8:
- проводились

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
роботи з
коригування ПКД
(у зв’язку зі
зміною розміру
кошторису);
5. Проект
ремонтно-реставр
аційні роботи
фасаду та
пошкоджених
приміщень,
покрівлі,
улаштування
блискавкозахисту
приватного
будинку купця М.
Апштейна по вул.
Спаська, 12:
- проводились
роботи з
коригування ПКД
(у зв’язку зі
зміною розміру
кошторису);
6. Проект
ремонтно-реставр
аційні роботи
фасадів та
пошкоджених
приміщень,
ремонт
електромережі
житлового
будинку Ювеліра
З. Брезгунова на
Андріївському
узвозі, 5/3:
- проводились

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
роботи з
коригування ПКД
(у зв’язку зі
зміною розміру
кошторису);
7. Проект
реставрації
адміністративної
будівлі по
вул.Борисоглібськ
а,6:
- підготовлено
технічні вимоги
для оголошення
тендеру для
закупівлі послуги
на проведення
реставраційних
робіт;
- проводились
роботи з
коригування ПКД
(у зв’язку зі
зміною розміру
кошторису);
8. Проект
реставрації
корпусу № 16келія
Флорівського
монастиря:
- проводились
підготовчі роботи
для виготовлення
топографо-геодези
чної підоснови в
М 1:500 для
підписання

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
договорів з
«Інститутом
Генерального
плану м. Києва»
на виготовлення
топографо-геодези
чної підоснови в
М 1:500;
- проводились
роботи з
коригування ПКД
(у зв’язку зі
зміною розміру
кошторису);
Департаментом
охорони
культурної
спадщини
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА)
підготовлено
проект
розпорядження, а
27.03.2019
Виконавчим
органом Київської
міської ради
(КМДА) прийнято
розпорядження №
542 «Про
капітальний
ремонт
(ремонтно-реставр
аційні роботи)
об’єктів, що
фінансується в

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
2019 році за
рахунок
бюджетних
коштів по
Департаменту
охорони
культурної
спадщини
виконавчого
органу Київської
міської ради
(КМДА).

Забезпечення консервації
археологічного матеріалу
6.1. Створення комунального Департамент охорони 2019, 2020,
закладу «Центр консервації культурної спадщини 2021
предметів археології»
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Популяризація культурної
спадщини
7.1. Підготовка до друку
другої книги «Київський
некрополь»

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
Розробленно
проект положення
комунального
закладу «Центр
консервації
предметів
археології», на
даний час на стадії
погодження

0,0

0,0

Не надходило
фінансування. У І
кварталі 2019 року
проведено низку
нарад (4) з
Головною
редколегією
«Зводу пам’яток
історії та культури
України» з питань

0,0
Департамент охорони 2019, 2020,
культурної спадщини 2021
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,

50,0

0,0

50,0

0,0

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
підготовки до
видання (зокрема
підготовки
макету) 3-ої
частини 1 книги
тому «Київ» та
підготовки
Словників 2 книги
«Київський
некрополь»
енциклопедичного
видання «Звід
пам’яток історії та
культури
України». До 2
книги «Київський
некрополь»
укладались
Словники (містять
1650 одиниць
поховань, що
можуть бути
включені до
енциклопедії). На
часі
продовжується
робота по
обстеженню
кладовищ,
фіксації поховань
осіб, що мають
заслуги перед
державою, а
також надгробків,
що мають
мистецьку
цінність чи
виконані

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

7.2. Встановлення
Департамент охорони 2019, 2020,
інформаційних стендів біля культурної спадщини 2021
об`єктів культурної спадщини виконавчого органу
з позначенням розроблених Київської міської ради
туристичних маршрутів (укр., (Київської міської
англ. мови, шрифт Брайля)
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

7.3. Створення інклюзивних
туристичних маршрутів для
людей з обмеженими
можливостями.
Виготовлення та
встановлення макетів
(декоративно-пластичні
форми) або символічних
меморіальних дощок
пам`яток сакральної
архітектури на місцях їх
історичного розташування
(територія ДІАЗ
«Стародавній Київ»)
(укр., англ. мови, шрифт

750,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

Департамент охорони 2019, 2020,
культурної спадщини 2021
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

відомими
майстрами.
Не надходило
фінансування. У І
кварталі 2019 року
проведено низку
консультацій з
науковими
співробітниками
Інститут
археології НАН
України (к.і.н.
Всеволод Івакін,
Іван Зоценко),
членами ICOM
(Ольга Корольова,
Екатерина
Міхейцева) щодо
розробки
стандарту та
дизайну
інформаційних
стендів.
Не надходило
фінансування. У І
кварталі 2019 року
проведено низку
робочих зустрічей
з науковими
співробітниками
Інститут
археології НАН
України (к.і.н.
Всеволод Івакін,
Вячеслав
Баранов), щодо
формування
історичних

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

Брайля)

7.4. Розробки та
впровадження соціальної
кампанії з популяризації
культурної спадщини міста

Департамент охорони 2019, 2020,
культурної спадщини 2021
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

7.5. Організація та
проведення проектних
семінарів, семінарів з
урбаністики, тренінгів,
лекторіїв та конференцій,
присвячених збереженню,
розвитку та оновленню
культурної спадщини міста
Києва

Департамент охорони 2019, 2020,
культурної спадщини 2021
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і

470,0

0,0

470,0

0,0

0,0

0,0

довідок
соціально-освітнь
ого проекту
«Туристичне
ознакування
Києва».
Не надходило
фінансування. У І
кварталі 2019 року
проведено низку
консультацій з
членами ICOM
(Ольга Корольова,
Екатерина
Міхейцева)
членами ICOMOS
(Ольга
Рутковська) щодо
розробки проекту
проведення
соціальної
кампанії з
популяризації
культурної
спадщини міста.
Не надходило
фінансування. В
рамках роботи
виставки
«Археологічний
портрет
стародавнього
Києва: життя
рибалки,
фальшивомонетни
ка, митника... (за
матеріалами
розкопок

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

заповідних територій

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
архітектурно-архе
ологічної
експедиції у
2016–2018 рр. під
керівництвом
Гліба Івакіна)» за
адресою вул.
Андріївський
узвіз, 5/31 у
приміщенні
виставкових залів
ДІАЗ
«Стародавній
Київ» як
структурного
підрозділа
Київського
науково-методичн
ого центру по
охороні,
збереженню та
використанню
пам’яток історії,
культури та
заповідних
територій спільно
з Інститутом
археології
Національної
академії наук
України було
організовано 7
науково-освітніх
лекторіїв, а саме:
27 січня 2019 р. –
«Як і навіщо
підробляли
візантійські гроші

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
в давньоруському
Києві?» –
В’ячеслав Баранов
(н.с. відділу
археології Києва
Інституту
археології
Національної
академії наук
України;
співробітник
Архітектурно-архе
ологічної
експедиції
Інституту
археології
Національної
академії наук
України).
2 лютого 2019 р. –
«Митниця та
дорога ХІ ст. з
розкопок
Києва-Подолу» -–
к.і.н. Дмитро
Бібіков (м.н.с.
відділу археології
Києва Інституту
археології
Національної
академії наук
України;
співробітник
Архітектурно-архе
ологічної
експедиції
Інституту
археології

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
Національної
академії наук
України).
10 лютого 2019 р.
– «Київські
дружинники Х-ХІ
ст.» – Олексій
Малев (член клубу
реконструкції
давньо-слов’янськ
ого військового
побуту
«ЯРЪ-ТУРЪ»).
16 лютого 2019 р.
– «Історія
старовинного
одягу в Україні» –
Ірина
Погоржельська
(м.н.с.,
завідувачка
реставраційної
лабораторії ДП
ОАСУ,
дослідниця
археологічного
текстилю ХVII
століття, авторка
виставкових
проектів з
історичної
реконструкції
старовинного
одягу, що
відбувалися у
музеях України та
Польщі).
24 лютого 2019 р.

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
– «Жіноче
рукоділля у
давньому Києві» –
Леся Ткачук
(учасниця
київського клубу
історичної
реконструкції
«ЯР-ТУР»,
архітектор,
дизайнер,
майстриня з
виготовлення
скляних прикрас у
давніх техніках,
авторка натурних
реконструкцій
жіночого вбрання
кінця Х – першої
половини ХІ ст.,
що створені за
матеріалами
археологічних
розкопок у Києві).
3 березня 2019 р.
– «Повсякденне
життя гончарів з
околиць давнього
Києва» – Андрій
Оленич
(співробітник
Архітектурно-архе
ологічної
експедиції
Інституту
археології
Національної
академії наук

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
України; учасник
багаторічних
археологічних
досліджень у
Києві).
15 березня 2019 р.
– за ініціативи
Київської міської
державної
адміністрації,
Департаменту
охорони
культурної
спадщини
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київського
науково-методичн
ого центру по
охороні,
реставрації та
використанню
пам’яток історії,
культури та
заповідних
територій, ДІАЗ
«Стародавній
Київ», Інституту
археології
Національної
академії наук
України,
Українського
товариства

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
охорони пам’яток
історії та культури
та Центру
пам’яткознавства
Національної
академії наук
України
проведено
Круглий стіл,
присвячений
документуванню
монументального
живопису міста
Києва.
31 березня 2019 р.
– «Давньоруський
Поділ Києва:
вулиці, садиби
квартали» – к.і.н.
Сергій Тараненко
(завідувач
науково-дослідног
о сектору
археології
Національного
Києво-Печерськог
о
історико-культурн
ого заповідника).
18 квітня 2019 р.
– за ініціативи
Київської міської
державної
адміністрації,
Департаменту
охорони
культурної
спадщини

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київського
науково-методичн
ого центру по
охороні,
реставрації та
використанню
пам’яток історії,
культури та
заповідних
територій, ДІАЗ
«Стародавній
Київ», Інституту
археології
Національної
академії наук
України,
Українського
товариства
охорони пам’яток
історії та культури
та Центру
пам’яткознавства
Національної
академії наук
України
проведено
Міжнародну
науково-практичн
у конференцію
«Культурна
спадщина: шляхи
збереження»/Inte

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
rnational
Conference
“Cultural Heritage:
ways of
preservation
monuments” за
участю Laurent
Сortella –
лабораторія ARC
Nucle art
(Гренобль,
Франція) та
Mateusz Sikora –
Muzeum
Archeologiczne w
Poznaniu,
(Познань,
Польща).

7.6. Організація та
проведення заходів в рамках
«Днів європейської
спадщини» в місті Києві

Департамент охорони 2019, 2020,
культурної спадщини 2021
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

Не надходило
фінансування.
14.02.2019
проведено робочу
консультативну
нараду з
організаторами
Днів європейської
спадщини у
Львові Lviv
Tourism Office
Управління
туризму
департаменту
розвитку
Львівської міської
ради щодо
перейняття
досвіду організації

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
проекту,
виготовлення та
прорахування
кількості
сувенірної
продукції,
організації
механізму
розподілу заходів,
методики роботи з
учасниками та
волонтерами,
узгодження
оптимальної дати
проведення та
ознайомлення із
статистикою
проведення Днів
європейської
спадщини у
Львові (повної
системи роботи) з
метою якісного
проведення.
Проведено 3
робочі зустрічі з
Національним
координатором
Днів європейської
спадщини
Галиною
Малініною,
Національним
координатором
Днів європейської
спадщини
Галиною
Малініною

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

7.7. Створення та
інформаційна підтримка
електронного каталогу
сакрального
монументального живопису
міста

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

Департамент охорони 2019, 2020,
культурної спадщини 2021
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Київський
науково-методичний
центр по охороні,
реставрації та
використанню пам'яток
історії, культури і
заповідних територій

35,0

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

0,0

35,0

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел

0,0

0,0

0,0

визначен
локальний
координатор у м.
Києві, Олександр
Никоряк.
Не надходило
фінансування.
Розпочато роботу
з розробки
Web-системи
Електронного
каталогу
сакрального
монументального
живопису міста
http://mural.knmc.o
rg.ua/. Розпочато
роботу з розробки
електронної
картки наукової
інвентаризації
монументального
живопису міста
Києва. 15.03.2019
Проведено
Круглий стіл
«Документування
монументального
живопису міста
Києва» з метою
посилення діалогу
і обміну досвідом
між фахівцями та
представниками
громадськості,
владою і
експертами в
галузі

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
документування
монументального
живопису міста
Києва: оцінка
сучасного стану
монументального
живопису міста
Києва як об’єктів
кульної спадщини;
пропозиції щодо
ефективного
виявлення,
вивчення,
збереження,
охорони,
використання та
популяризації
об’єктів
монументального
живопису м.
Києва; ідеї щодо
використання та
впровадження
пам’яткоохоронни
х та музейних
програм в галузі
документування
монументального
живопису міста
Києва.
Під час
проведення
Круглого столу
дискусія велась за
напрямами:
Формулювання
проблематики

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
документування
монументального
живопису міста
Києва з метою
збереження
об’єктів
культурної
спадщини шляхом
їх відповідного
обліку. Аналіз
архівних даних,
розвиток нових та
інклюзивних
способів
контекстуалізації,
відображення та
використання
різних медіа і
документів.
Принципи
використання
інструментарію
який допоможе
оцифровувати та
каталогизувати
архівні документи,
об’єднати
спільноту
архівістів з
науковцями і
громадянським
суспільством.
Окреслення
проблематики
галузі у вигляді
інформаційних
продуктів та
друкованих

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
каталогів як один
із шляхів
популяризації
культурної
спадщини та
привернення
уваги
громадськості.
Обговорення
форм та
принципів
документування
сакрального
монументального
живопису міста
Києва.
Обговорення
форми єдиного
електронного
переліку
документування
сакрального
монументального
живопису міста
Києва.
Використання
об’єктів
культурної
спадщини, що
містять
монументальний
живопис міста
Києва як баз
мистецтвознавчої
практики
студентів за
відповідним
профілем

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
навчання.
Розробка
пропозицій щодо
ведення
короткотермінови
х курсів
фотофіксації
сакрального
монументального
живопису міста
Києва із
урахуванням
особливих потреб
галузі.
Популяризація
монументального
живопису як одна
із можливостей
розвитку
туристичної
інфраструктури
міста. Створення
та інформаційна
підтримка
електронного
каталогу
монументального
живопису міста.
За результатами
роботи Круглого
столу була
прийнята
резолюція.
Розпочато роботу
з оцифровки
матеріалів щодо
реставрації
монументального

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
живопису з фонду
Науково-проектно
ї документації
КНМЦ, в 1
кварталі 2019 року
було оцифровано:
1 – Текст к
фильму о храме
Казанской Божей
матери (10
файлов)
2 – Фролівський
Монастир:
- Іконографічна
програма
відтворення
розпису (ТОМ 2) –
(87 файлів)
3 – Кошторис на
реставраційні
роботи у
Фролівському
монастирі за 1994
рік (10 файлів)
4 - Фролівський
Монастир –
Проект
відтворення та
художнє
оздоблення
інтер’єру.
Історико-архівні
вишукування 2001
р. (51 файл)
5 – Хорива 5 –
висновки
реставрації
Церкви Миколи

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
Притиска 1995 р.
креслення (26
файлів)
6 – Рецензії до
храму Казанскої
Божої Матері на
виконання
історико-архівних
вишукань 2001 р.
(20 файлів)
7 – церква
Казанскої Божої
матері
Святофролівськог
о Вознесеньського
монастиря м. Київ
(Пам’ятка
архітектури
1841-1843 р (Том
4) Реставрація і
реконструкція
оздоблення
інтер’єру. Книга 1
(Комплексні
наукові
дослідження –
результати
матеріалознавчого
дослідження та
пропозиції щодо
реставрації
настінного
олійного
живопису 1999 р.
– (161 файл)
8 – Церква
Миколи Притиска
– креслення –

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
1995 р. (45
файлів)
9 - Церква
Миколи Притиска
– 1993 р. –
висновки
технологічного
обстеження (9
файлів)
10 - Церква
Миколи Притиска
– креслення 1986
р. (35 файлів)
11 - Церква
Миколи Притиска
– резутати
хіміко-технологіч
ного дослідження
1998 рік (4 файли)
12 - Церква
Миколи Притиска
- результати
хіміко-технологіч
ного дослідження
вівтаря 1996 р. (14
файлів)
13 - Локальний
кошторис храму
Казанскої Божої
Матері номер 2 на
виконання
відтворення
стінопису в
інтер’єрі 2002 р.
(116 файлів)
14 – Проект
живопису церкви
та іконостасу

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
Казанської церкви
Флорівского
монастиря 2002 р.
(Книга 2) (Том 4)
(98 файлів)
15 – Флорівський
1999 р. – Книга 1
– результати
матеріалознавчого
дослідження
живопису (172
файли)
16 – звіт про
реставраційну
роботу живопису
церкви Миколи
Притиска 1992 р.
(128 файлів)
17 – результати
освіження
вологості стін
Церква Миколи
Притиска – 1998
р. (5 файлів)
18 – церква
Миколи Притиска
1985 р. схеми
раскладки
орнаментальних
розписів паспорта
фарбування стін
(10 файлів)
19 – церква Різдва
Христового –
проект стінопису
(Том 3) (Книга 1)
2002 р. (50
файлів)

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
20 – церква
Миколи Притиска
креслення – 1985
р. – (76 файлів)
21 – відтворення
інтер’єру
Фролівського
монастиря –
іконографічна
схема іконостасу –
ТОМ 3 (книга 2)
2001 р. (28
файлів)
22 - Ескізний
проект
відтворення
інтер’єру (ТОМ 2)
– 2001 р. –
Фролівський
монастир – (33
файли)
23 - Проект
живопису
іконостасу (ТОМ
4-книга 1) –
Фролівський
монастир – 2002
р. – (78 файлів)
24 - Зведений
кошторис
реставраційних
робіт –
Фролівський –
2003 р. – (12
файлів)
25 - Локальний
кошторис 3
(Фролівський)

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
2002 р. – (53
файли)
26 - Локальний
кошторис 1 –
реконструкції
втрат живопису
церкви Казанської
Божої Матері –
(57 файлів)
27 - Робоче
креслення
іконостасу (ТОМ
4) книга 2 –
Фролівський
монастир – (79
файлів)
28 - Звіт
консерваціїї (2000
р.) – Фролівський
– (135 файлів)
29 - Креслення
(Притисько-Микіл
ьська церква) –
1995 р. – (38
файлів)
30 - Церква Різдва
Христового
СТІНОПИС –
2002 р. – (111
файлів)
31 Притисько-Микіл
ьська церква –
креслення – 1990
р. – (25 файлів)
32 – Креслення
Притисько-Микіл
ьська церква –

Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Захід

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання Усього

у тому числі:
Кошти
ДержавБюджет небюдний
м.Києва жетних
бюджет
джерел

Фактичні обсяги фінансування,
Стан
тис. грн.
виконання
у тому числі:
заходів
Кошти (результативні
Усього Держав- Бюджет небюдпоказники
ний
виконання
м.Києва жетних
бюджет
програми)
джерел
1990 р. – (53
файли)
33 - Креслення
Притисько-Микіл
ьська церква –
1986 р. – (51
файл)
Всього – 1880
файлів

73 983,3

Всього

0,0

34 198,3

39 785,0

3 279,7

0,0

3 279,7

0,0

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін
Усього

Загальний фонд

3 279,7

3 279,7

Спеціальний
фонд

Проведені видатки
Усього

Загальний фонд

3 279,7

3 279,7

Відхилення
Спеціальний
фонд

Усього

Загальний фонд

0,0

0,0

Спеціальний
фонд

Звіт
про виконання результативних показників за 2019, 1 квартал
Назва МЦП: ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА
2019–2021 РОКИ

Назва заходу

1.1. Виявлення, дослідження
об’єктів культурної спадщини та
підготовка облікової
документації для внесення до
Переліку щойно виявлених
об’єктів культурної спадщини

Група
результативних
показників
Показники
продукту

Показники
ефективності

Назва
результативного
показника
кількість виявлених
об`єктів, на які будуть
розроблені облікові
картки

середня вартість
дослідження та розробки
однієї облікової картки
Показники якості рівень розроблення
облікової документації на
щойно виявлені об`єкти
до запланованого
Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
1.2. Виготовлення облікової
Показники
кількість об’єктів
документації на щойно виявлені
продукту
культурної спадщини, на
об`єкти культурної спадщини для
які будуть розроблені
занесення до Державного реєстру
облікові картки
нерухомих пам`яток України
Показники
середня вартість
ефективності
розробки однієї облікової
картки
Показники якості рівень виготовлення
облікової документації до
запланованого
Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
1.3. Виготовлення комплектів
Показники
кількість пам`яток
облікової документації нового
продукту
культурної спадщини, на
зразка на пам’ятки місцевого
які будуть розроблені

Значення показника
Одиниця
виміру

план

одиниць

20

тис. грн

25,0

%

22,2

тис. грн

500

одиниць

400

тис. грн

20,0

%

33,33

тис. грн

8000,0

одиниць

350

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

значення

1.4. Проведення досліджень,
вивчення історичних кладовищ,
поховань та меморіалів,
створення електронної
бази-карти «Київський
некрополь» та внесення даних до
неї

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

комплекти нового зразка
Показники
середня вартість
ефективності
розробки облікового
паспорта нового зразка
Показники якості рівень виготовлення
паспортів нового зразка
до запланованих
Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
база-карта кількість
продукту
кладовищ внесених до
бази-карти

Показники
ефективності

середня вартість робіт
внесення в електронну
базу одного
меморіалу/кладовища
Показники якості рівень виконання робіт
до запланованих
Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
2.1 Забезпечення функціювання
Показники
Обсяг власних
Київського науково-методичного
продукту
надходжень за рахунок
центру по охороні, реставрації та
платних послуг
використанню пам`яток історії,
культури і заповідних територійз
метою збереження, дослідження і
накопичення даних про
культурну спадщину, реставрації
пам’яток історії та культури
Показники
Кількість об’єктів
продукту
культурної спадщини
Показники
Кількість наданих
продукту
платних послуг (дозволів,

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

тис. грн

40,0

%

33,33

тис. грн

14000,0

одиниць

6

тис. грн

10,0

%

20

тис. грн

60,0

тис. грн

15668,3

595,56665

одиниць

84

84

одиниць

4072

1574

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

-15072,73335

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Показники
продукту
Показники
ефективності

Показники
ефективності
Показники якості

Показники витрат

Показники витрат
3.1. Виготовлення та
встановлення охоронних дощок
на пам`ятках культурної
спадщини

Показники
продукту

Показники
ефективності
Показники якості

Показники витрат
3.2. Інспекційні перевірки стану
нерухомих об’єктів культурної
спадщини

Показники
продукту

Назва
результативного
показника
погоджень, консультацій,
висновків, тощо)
кількість проведених
науково-дослідних робіт
середні витрати на
проведення
науково-дослідних робіт
рік
середні витрати на
надання однієї платної
послуги
забезпечення
пам’яткоохоронної та
оперативно-управлінської
діяльності
Кількість
науково-методичних
центрів
обсяг фінансових
ресурсів
кількість пам`яток
культурної спадщини, на
які будуть встановлені
охоронні дошки
середня вартість
виготовлення охоронної
дошки
рівень виготовлення
охоронних дощок до
запланованих Програмою
обсяг фінансових
ресурсів
кількість обстежених
об’єктів

Показники якості частка об’єктів
культурної спадщини в
загальній кількості

Значення показника
Одиниця
виміру

план

одиниць

350

тис. грн

44,8

грн

515

%

100

одиниць

1

тис. грн

15668,3

одиниць

200

тис. грн

15,0

%

33,33

тис. грн

300,0

одиниць

150

%

50

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

3.3. Підготовчі дії до викупу
аварійних пам’яток культурної
спадщини та повернення до
комунальної власності
територіальної громади м. Києва

Група
результативних
показників

Показники
продукту

Одиниця
виміру

обстежених, по яких
надані приписи
кількість аварійних
пам`яток, що підлягають
викупу

одиниць

3

тис. грн

680,0

Показники
ефективності

4.1. Розроблення
науково-проектної документації
по визначенню меж та режимів
використання зон охорони
пам`яток культурної спадщини
та комплексів місцевого значення

середня вартість
підготовки документації
щодо викупу одного
об’єкта культурної
спадщини
Показники якості рівень підготовки
документації на викуп 3
аварійних об’єктів
культурної спадщини
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість розробленої
продукту
науково-проектної
документації

Показники
ефективності

4.2. Розроблення Плану
організації території ДІАЗ
«Стародавній Київ»

середня вартість
розроблення однієї
науково-проектної
документації
Показники якості рівень розроблення
науково-проектної
документації до
запланованих Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість розроблених
продукту
планів
Показники
ефективності

Значення показника

Назва
результативного
показника

середня вартість
розроблення Плану

план

%

тис. грн

40,0

одиниць

18

тис. грн

350,0

%

32,1

тис. грн

6300,0

одиниць

1

тис. грн

4000,0

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

4.3. Розроблення
науково-проектної документації
«Межі та режими використання
зон охорони пам’ятки історії,
ландшафту місцевого значення
«Історичний ландшафт Київських
гір та долини р. Дніпро»

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

організації території
ДІАЗ «Стародавній
Київ»,
Показники якості рівень готовності
розроблення Плану
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість розробленої
продукту
науково-проектної
документації

Показники
ефективності

4.4. Розроблення
науково-проектної документації
«Межі та режими використання
зон охорони пам`ятки
містобудування місцевого
значення «Вулиця Хрещатик»
(для подальшої підготовки досьє
на номінацію на включення
вулиці Хрещатик в Попередній
список всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО)

середня вартість на
розроблення
науково-проектної
документації
Показники якості рівень готовності
науково-проектної
документації
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість розробленої
продукту
науково-проектної
документації

Показники
ефективності

середня вартість на
розроблення
науково-проектної
документації
Показники якості рівень готовності

Значення показника
Одиниця
виміру

план

%

50,0

тис. грн

2000

одиниць

1

тис. грн

3000,0

%

100

тис. грн

3000,0

одиниць

1

тис. грн

1800,0

%

72,2

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

5.1. Ремонтно-реставраційні
роботи на об`єктах культурної
спадщини:
- вул. Борисоглібська, 6
(перехідний об`єкт);
- вул. Сковороди, 2 (перехідний
об`єкт);
- вул. Андріївський узвіз, 5/31
(перехідний об`єкт);
- вул. Г. Сковороди, 9-Б;
- вул. Володимирська, 3
- вул. Десятинна, 14; вул.
Андріївський узвіз, 34-В;
- вул. Покровська, 7;
- вул. Воздвиженська,1;
- Пам`ятник князю Володимиру;
- Монумент на честь надання м.
Києву Магдебурзького права (3
об’єкти)

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

науково-проектної
документації
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість об`єктів,
продукту
культурної спадщини, які
планується реставрувати

Показники
ефективності

6.1. Створення комунального
закладу «Центр консервації
предметів археології»

середні витрати на один
об`єкт культурної
спадщини, який
планується реставрувати
Показники якості динаміка кількості
відреставрованих
об`єктів культурної
спадщини
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість створених
продукту
центрів
Показники
ефективності

середні витрати на
створення комунального
закладу «Центр

Значення показника
Одиниця
виміру

план

тис. грн

1300,0

одиниць

8

тис. грн

2598,75

одиниць

2

тис. грн

5790,0 15000,0

одиниць

1

тис. грн

2100,0

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Показники якості

Показники витрат
7.1. Підготовка до друку другої
книги «Київський некрополь»

Показники
продукту
Показники
ефективності
Показники якості

Показники витрат
7.2. Встановлення інформаційних
стендів біля об`єктів культурної
спадщини з позначенням
розроблених туристичних
маршрутів (укр., англ. мови,
шрифт Брайля)

Показники
продукту

Показники
ефективності

7.3. Створення інклюзивних
туристичних маршрутів для
людей з обмеженими
можливостями.
Виготовлення та встановлення
макетів (декоративно-пластичні
форми) або символічних

Назва
результативного
показника
консервації предметів
археології»
консервація та
збереження
археологічних предметів,
знайдених у м. Києві
обсяг фінансових
ресурсів
кількість підготовлених
до друку словників
середня вартість робіт з
підготовки до друку
одного словника
рівень виконання робіт
до запланованих
Програмою
обсяг фінансових
ресурсів
кількість інформаційних
стендів

середня вартість
виготовлення
інформаційного стенду
Показники якості рівень виготовлення
інформаційних стендів до
запланованих Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість макетів
продукту

Значення показника
Одиниця
виміру

план

%

20

тис. грн

100,0

одиниць

1

тис. грн

50,0

%

20

тис. грн

50

одиниць

30

тис. грн

16,67

%

20

тис. грн

500

одиниць

5

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

меморіальних дощок пам`яток
сакральної архітектури на
місцях їх історичного
розташування
(територія ДІАЗ «Стародавній
Київ»)
(укр., англ. мови, шрифт Брайля)
Показники
середня вартість
ефективності
виготовлення макету
Показники якості рівень виготовлення
макетів до запланованих
Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
7.4. Розробки та впровадження
Показники якості сприяння здійсненню
соціальної кампанії з
заходів та розширення
популяризації культурної
можливостей доступу до
спадщини міста
інформації щодо
збереження культурної
спадщини, заохочення до
знайомства з
культурними цінностями
і поваги до культурної
спадщини міста
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
7.5. Організація та проведення
Показники
кількість семінарів
проектних семінарів, семінарів з
продукту
урбаністики, тренінгів, лекторіїв
та конференцій, присвячених
збереженню, розвитку та
оновленню культурної спадщини
міста Києва
Показники
кількість конференцій
продукту
Показники
середня вартість
ефективності
проведення семінару
Показники
середня вартість
ефективності
проведення конференції

тис. грн

750,0

%

33,33

тис. грн

750,0

%

тис. грн

100,0

одиниць

4

одиниць

1

тис. грн

30,0

тис. грн

350,0

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Назва заходу

7.6. Організація та проведення
заходів в рамках «Днів
європейської спадщини» в місті
Києві

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Показники якості актуалізація знань щодо
шляхів, методів,
інструментаріївзбережен
ня, розвитку та
оновлення культурної
спадщини міста Києва
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
Показники
кількість заходів
продукту

Показники
середня вартість
ефективності
проведення заходу
Показники якості рівень проведених
заходів до запланованих
Програмою
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів
7.7. Створення та інформаційна
Показники
кількість об’єктів,
підтримка електронного каталогу
продукту
внесених в каталог
сакрального монументального
живопису міста
Показники
середня вартість
ефективності
створення електронного
каталогу
Показники якості рівень внесення об’єктів
до каталогу
Показники витрат обсяг фінансових
ресурсів

Загальна кількість результативних показників
Загальна кількість виконаних результативних показників
Загальна кількість невиконаних результативних показників
Питома вага виконаних у загальній кількості, %
Перелік (до 5) основних причин невиконання

Значення показника
Одиниця
виміру

план

%

тис. грн

470,0

одиниць

1

тис. грн

20,0

%

33,3

тис. грн

20,0

одиниць

10

тис. грн

105,0

%

33,3

тис. грн

35,0

87
0
87
0,00

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

