Додаток 1
ЗВІТ
__Департамент житлово-комунальної інфраструктури__
(cтруктурний підрозділ Київської міської державної адміністрації)
за 2017 рік про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року
Наймену-вання
завдання
Стратегії

1
5)диверсифікаці
я джерел
енергопостачанн
я та підвищення
рівня
енергоефективн
ості в регіонах,
у тому числі під
час реалізації
галузевої
програми
енергоефективн
ості та

Наймену-вання
Дата
Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**
заходу*
початку/
назва, дата та
обсяг фінансування,
фактично
заверше
номер рішення про
передбачений
профінансований
ння
реалізацію програми
програмою
обсяг коштів за
здійснен (проекту) регіонального
(проектом)
програмою
ня
розвитку, що реалізується регіонального
(проектом)
заходу
в рамках заходу
розвитку, що
регіонального
реалізується в
розвитку, що
рамках заходу
реалізується в
рамках заходу
тих, що діють тих, що з початку
на
з початку
за
з початку
затверд- реалізації 2017 рік реалізації 2017 рік
виконання
жені у
заходу
заходу
завдання
звітному програми
програми
періоді
(на весь
по
період
2017 рік
реалізації
заходу
програми)
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3
4
5
6
7
8
9
Впровадження
Комплексна
технологій тепло
цільова
забезпечення з
програма
використанням
підвищення
альтернативних
енергоефект
видів палива:
ивності та
постійно
розвитку
5.1.Впровадження
житловокогенераційних
комунальної
технологій з
інфраструкт
використанням
ури міста
альтернативних
Києва на
видів палива на
2016-2020

Стан
виконання
завдання (з
порівняльною
Індикатори результативності виконання
оцінкою
завдання
фактично
виконаног
оі
запланонайменування прогнозо- фактичне відхи- ваного)***
індикатора,
ване
значення лення
одиниця виміру значення індикатор (+/-)
індикатора
а

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
завдання (з
поясненням
причини їх
виникнення
та
зазначенням
механізму
вирішення)

10
Кількість
когенераційних
установок, од.

15
У рамках
Програми у
у 2017 році
фінансуванн
я заходів не
здійснювало
лось.

11

12

13

2

-

-2

14

енергозбережен об’єктах
ня на період до комунальної
2017 року
форми власності
у сфері
комунальної
теплоенергетики;
5.2.Впровадження
технологій, що
передбачають
використання
теплових насосів,
електричного
теплоакумуляцій
ного обігріву та
гарячого
водопостачання;

роки.

Затверджена
рішенням
КМР від
17.03.2016
№ 232/232

Кількість
проектів, од.

5.3.Реконструкція
котелень з
переведенням їх
на використання
відновлюваних
джерел енергії та
альтернативних
видів палива

12)Надання
надання якісних
Цільова
якісних
житловопрограма
житловокомуналь-них
«Питна вода
комунальних
послуг,
міста Києва
послуг,
забезпечення
на 2011-2020
забезпечення
житлом, у тому
2016роки»
житлом, у тому
числі під час
2017
затверджена
числі під час
реалізації 12.1.
роки
рішенням
реалізації:
ЗагальноКиївської
Загальнодержав державної цільової
міської ради
ної цільової програми «Питна
від 04.11.2010
програми
вода України» на
№ 220/5032
«Питна вода
2011-2020 роки
України» на

1

-

-1

1

-

-1

Кількість
проектів, од.

-

Середній
показник
аварійності на
7 827 000,0 69 189,6 236 350,0 65 453,4
окремих
тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн
водогонах
(аварій/рік на
100 км
трубопроводів)

48

123

75

На кінець
2016 року
42,5 %
водопрові
д-них
мереж
знаходять
ся у
ветхому
та
аварійно
му стані.
У 2017
році
усунуто

Для
забезпечення
подальшого
виконання
завдань та
заходів
Програми
необхідне
фінансування її заходів
відповідно
до
передбаче-

2011-2020 роки
…

більше
них обсягів
5000
аварій на
водопрові
д-них
мережах.
Програму
з початку
її
реалізації
профінан
со-вано
на 3%

* Найменування заходу, передбаченого Планом роботи з виконання у 2016–2017 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року, який затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.2016 № 311
** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державного бюджету, бюджету міста Києва,
залучених коштів, власних коштів підприємств, коштів інвесторів та інших джерел не заборонених законодавством
*** В графі 14 зазначати «виконано/не виконано»

