
Додаток 7 

до Порядку 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2019 р. № 745) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного або заключного моніторингу 

проекту (програми) Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та 

систем опалення в громадських будівлях м. Києва 
                                                (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний 

Період звітування 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Донор Уряд Королівства Норвегія через 

Міністерство закордонних справ 

Норвегії; Північна екологічна 

фінансова корпорація (НЕФКО) в 

якості розпорядника Фонду 

«Норвезько-Українська ініціатива 

енергоефективності» 

Виконавець Північна екологічна фінансова 

корпорація (НЕФКО) в якості 

розпорядника Фонду «Норвезько-

Українська ініціатива 

енергоефективності»; Комунальне 

підприємство «Група впровадження 

проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) (ЄДРПОУ 

25772436) 
Реципієнт Комунальне підприємство «Група 

впровадження проекту з 

енергозбереження в 

адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) (ЄДРПОУ 

25772436) 
Бенефіціар Виконавчий орган Київської міської 

ради (Київська міська державна 

адміністрація) 

Номер реєстраційної картки проекту 4313 

Запланована і фактична дата початку реалізації 

проекту (програми) та завершення 

28.12.2019-28.12.2020 

Кошторисна вартість 1 300 000,0 євро 

Координатор проекту (програми) Пантелеєв Петро Олександрович - 

Заступник голови Київської міської 



державної адміністрації. 

Інформація про наглядові ради та експертні групи, 

утворені для супроводження діяльності за проектом 

(програмою) у разі, коли таке супроводження 

передбачається проектом (програмою) 

- 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження проекту 

(програми) 

Реалізація проекту з використанням 

грантових коштів не розпочалася. В 

першому півріччі 2020 року проект 

реалізовувався за рахунок кредитних 

коштів НЕФКО.  

Загальна сума витрачених коштів міжнародної 

технічної допомоги під час реалізації проекту 

(програми) на кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

- 

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 

адміністративні витрати виконавця, відрядження і 

проживання 

- 

Проблемні питання - 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) на 

кінець звітного періоду 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

- - - 

Зобов’язання донора (виконавця) 

проекту (програми), визначені в 

документі про узгодження цілей, 

завдань, діяльності за проектом 

Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного 

періоду 

Зобов’язання донора: На кінець звітного періоду зобов’язання Донора 

виконані якісно, у відповідному обсязі. Своєчасне надання фінансового 

забезпечення проекту та контроль за 

ходом виконання проекту 

Зобов’язання виконавця: На кінець звітного періоду зобов’язання 

Виконавців виконані якісно, у відповідному обсязі. Своєчасний та якісний контроль над 

виконанням проекту 

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та 

економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна 

ефективність реалізації проекту (програми) 

Цілі соціального та економічного 

розвитку держави, відповідної галузі та 

регіону, на досягнення яких 

спрямовано проект (програму) 

Економічна 

ефективність реалізації 

проекту (програми) 

Соціальна ефективність 

реалізації проекту 

(програми) 

Ціль – енергозаощадження 

комунального та бюджетного сектору 

(підвищення ефективності споживання 

енергоресурсів)  відповідно до: 

«Програми соціального і економічного 

розвитку міста Києва на 2018-2020 

Після завершення 

проекту планується 

досягти зменшення 

показників витрат 

паливно-енергетичних 

ресурсів і житлово-

За результатами 

впровадження проекту 

буде досягнуто 

забезпечення 

санітарних норм 

повітряно-теплового 



року»  затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 21.12.2017 № 

1042/4049 

 

комунальних послуг та 

підвищення рівня 

енергоефективності 

будівель закладів освіти 

комунальної власності 

м. Києва. 

режиму та комфортних 

умов перебування для 

викладачів та учнів у 

383 закладах освіти м. 

Києва. 

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту 

(програми) 

Доступність результатів По завершенню виконання проекту буде проведена 

відповідна робота щодо аналізу ефективності 

впровадження заходів і висвітлення  досягнень 

відповідним чином. 

Поширення результатів  

Розвиток інституційної спроможності 

реципієнтів 

 

Довгострокове зменшення витрат (за 

наявності) 

 

Інші пропозиції  

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої 

донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів 

Потреби реципієнтів у сфері, якої 

стосується проект (програма) 

Відповідність/часткова відповідність/не 

відповідність допомоги потребам 

  

 

 

Реципієнт проекту ________________ 
(підпис) 

Вячеслав ХМАРА 
(ініціали та прізвище) 

 

 

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 

04.07.2012; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019} 


