
Департамент  житлово-комунальної 
інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)



Фотоілюстрація основних подій 
та досягнень Департаменту 

у 2017 році

1. Для міста та киян



Початок повноцінної діяльності  комунального 
підприємства «Київтеплоенерго»

Штатна чисельність працівників - 243.
Кількість техніки – 13 одиниць.
Протяжність теплових мереж та мереж гарячого водопостачання – 265,7 км.
Насосні станції – 2 одиниці.
Теплові пункти – 233 (ЦТП – 135; ІТП – 98) одиниці.
Теплові вузли – 1 692 одиниці.
Теплові камери – 1 961 одиниці.



Покращення сервісу обслуговування споживачів з 
надання житлово-комунальних послуг

КК «Центр комунального сервісу»

Кількість сервісних центрів – 72 
Кількість POS-терміналів – 73
Сума проведених платежів – 3 521 тис. грн.

Кількість працівників - 310 



Встановлення підземних контейнерів
для сміття



Реконструкція та будівництво фонтанів 
і бюветів



Ритуальні послуги

Здійснено:
- 19263 поховань;
- благоустрій 29 кладовищ та колумбарію загальною площею 565,1 га;
- упорядкування 1128 пам'ятників, 935 братських могил, 5 меморіалів, 

193 інших поховань загиблих захисників Вітчизни;
- будівництво Алеї почесних поховань з окремим входом на територію 

ДІМ Лук'янівський заповідник з метою поховання померлих 
(загиблих) учасників АТО.



Програми, в рамках яких здійснюються 
енергоефективні заходи

Конкурс 70/30 для ОСББ та 
ЖБК

Програма співфінансування
капремонтів (КЖСЕ)

«Теплі кредити»

Програма «Турбота»: пільгові 
лічильники ХВП/ГВП

Термомодернізація будівель 
бюджетної сфери – 11 об'єктів

Оснащення житлових будинків 
теплолічильниками – 10 751 
об'єктів

Встановлення ІТП в житлових 
будинках – 70 об'єктів

Ремонт покрівлі – 322 об'єкта

Заміна вікон – 1407 об'єктів

Ремонт електромережі – 282 об'єкта

Ремонт мереж ХВП, ГВП, ЦО – 364 
об'єктів

Асфальтування – 620 об'єктів



Реконструкція теплової магістралі №1 ТЕЦ-5



Реконструкція тепломагістралі на проспекті Соборності 
(Возз'єднання) у Дніпровському районі м. Києва



Запуск другої нитки Головного міського 
каналізаційного колектора



Діяльність Керуючих компаній  з 
обслуговування житлового фонду м. Києва”

- На сьогодні 10 комунальними Керуючими компаніями обслуговується 8407 
житлових будинків площею 48 657 тис. м. кв.

- Наразі для проходження опалювального сезону Керуючими компаніями 
використовується 340 одиниць спеціалізованої техніки (в т.ч. 195 тракторів)

- Утримання житлових будинків та прибудинкових територій забезпечують 
8 153 працівники (адмін. персонал – 1 805 осіб, ремонтні робітники – 1 935                             

осіб, двірники та прибиральниці – 4 413 осіб)  



Виконання та зміни до затвердженої 
«Програми економічного та соціального 
розвитку м. Києва на 2017 рік». Рішення 

КМР 
від 12.12.2016 № 553/1557

Фінансування сфери ЖКГ м. Києва



2. Організація та участь Департаменту 
у значимих заходах м. Києва



Інформаційно-виставкові заходи з нагоди 

Дня Києва з метою популяризації ЖКГ



ІІ Муніципальний форум 
«Енергоефективна столиця»



XV Міжнародна спеціалізована 
виставка «КомунТех-2017»



3. Інформаційне забезпечення та 
комунікації з населенням столиці

Інтернет-ресурси щодо функціонування та розвитку житлово-

комунального господарства та діяльності Департаменту ЖКІ:

- офіційний сайт Департаменту;

- сторінка у Facebook;

- інтернет портал КМДА (окремі розділи);

- Єдиний державний веб-портал відкритих даних. 



Навчальні програми:

«Школа обізнаного киянина»

Центр навчання ефективним 
комунікаціям «Платформа 

комфорту»



TEPLO.ORG.UA

ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОЕКТ



Інформаційні зустрічі з громадою 
столиці з питань енергоефективності



4. Міжнародний досвід та 
співпраця

NEFCO
Фонд імені 

Гайнріха Бьолля

Співпраця з МФО



5. Трудовий колектив 
Департаменту

Штатна чисельність– 109
Кількість працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації – 36 
Кількість працівників, які нагороджені:
- Почесним званням «Заслужений працівник сфери послуг України» - 1;
- Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 1;
- Почесною грамотою Київського міського голови – 15;
- відзнакою Департаменту – 24.





Вхідна кореспонденція - 33647 

Вихідна кореспонденція - 19125

Проектів Розпоряджень КМДА - 289 

Особистих прийомів - 36 

Виїзних особистих прийомів - 16 

6. Департамент «в розрізі» 
напрацювань  

Розпоряджень КМДА - 157 



З Новим 2018 
роком!


