Інформація
щодо здійснення у березні 2018 року основної діяльності Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань енергозбереження
Протягом місяця було виконано наступний обсяг робіт за напрямками:
Щодо нарад:
Назва заходу
Мета
Засідання
Розгляд
конкурсної комісії питань
по програмі 70/30

Учасники
поточних Члени комісії

Результат
Визначено
переможців
конкурсу

Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):
«Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії,
природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік для
бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва, та
КП «Київміськсвітло».
Надано інформацію ЦОВВ:
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України:
- про стан оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку
теплової енергії, холодної води та інформація про створення в
багатоквартирних будинках об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку;
- щодо впровадження заходів, які спрямовані на скорочення та
заміщення споживання природного газу;
Держенергоефективності:
- про вжиття заходів щодо забезпечення ефективного виконання у
поточному році завдань та заходів Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- про стан оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку
теплової енергії, холодної води та інформація про створення в
багатоквартирних будинках об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку.
Поінформовано керівництво КМДА щодо:
- виконання вимог пункту 12 рішення Київської міської ради
від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» про
затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- облаштування житлових будинків м. Києва тепло лічильниками.

Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам
ДЖКІ інформацію щодо:
Поточних питань, які перебували на опрацюванні в відділу
енергозбереження та належать до повноважень відділу.
Інше:
- погоджено загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової
та електричної енергії на виробництво продукції 5 підприємств;
- зібрано та проаналізовано інформацію щодо приладів обліку теплової
енергії, які були викрадені протягом звітного періоду;
- опрацьовано інформацію щодо облаштування індивідуальних
теплових пунктів в житлових будинках столиці;
- розроблено орієнтовний план впровадження енергоменеджменту у
місті Києві;
- проведено моніторинг та оцінку результативності реалізації
державної регіональної політики на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 21.10.2015 № 856 за підсумками 2017 року.
- узагальнено інформацію Управлінь освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій щодо істотних умов енергосервісного договору за
суб’єктом енергосервісу.

