УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № 540
12 квітня 2019 року

46 позачергова сесія 7 скликання

Про затвердження «Програми енергоефективності та енергозбереження
в Теплицькому районі на 2019-2022 роки»
Керуючись приписами п.16 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання Закону України «Про
енергозбереження», Указу Президента України від 28 липня 2008 року №
679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30
травня 2008 року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», та з метою
реалізації Програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки», яка
затверджена рішенням 21 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради від
30.06.2017 року №390, враховуючи значимість та актуальність підвищення
ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів,
клопотання голови райдержадміністрації від 22.02.2019р. №01.01.08-805 та
рекомендації постійних комісій з питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва,
розвитку малого та середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно –
територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування,
зміцнення законності та правопорядку районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму енергоефективності та енергозбереження в
Теплицькому районі
на
2019-2022
роки» (далі - Програма)
(Додаток1).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів
Програми, передбачивши видатки на їх фінансування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
бюджету,
комунальної
власності,
економічних
реформ,
підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу.

Голова районної ради

Т. Сокотнюк

Додаток
до рішення 46 позачергової_сесії
Теплицької районної ради 7 скликання
від 12.04.2019 року № 540

Програма
енергоефективності
та енергозбереження в
Теплицькому
районі на 2019-2022 роки

Програма енергоефективності та енергозбереження в Теплицькому
районі на 2019-2022 роки
1.
2.

Паспорт програми
Ініціатор розроблення програми
Районна державна адміністрація
Дата, номер і назва розпорядчого –
Закон
України
«Про
документа органу виконавчої влади про енергозбереження»,
затверджений
розроблення програми
Верховною Радою України від 01 липня
1994 року № 74/94-ВР;
− Закон України «Про запровадження
нових
інвестиційних
можливостей,
гарантування прав та законних інтересів
суб'єктів підприємницької діяльності
для
проведення
масштабної
енергомодернізації»,
затверджений
Верховною Радою України від 25 грудня
2015 року № 922-VIII;
– Постанова
Кабінету Міністрів
України від 01 березня 2010 року № 243
«Про затвердження Державної цільової
економічної
програми
енергоефективності і розвитку сфери
виробництва
енергоносіїв
з
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010—
2015 роки» (зі змінами, внесеними
згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 08 квітня 2015 року №
231);
− Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01 жовтня 2014 року №902р «Про
Національний план дій з
відновлювальної енергетики на період
до 2020 року»;
–

Указ Президента України від 28
липня 2008 року № 679/2008
«Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 30
травня 2008 року «Про стан
реалізації державної політики
щодо забезпечення ефективного
використання
паливноенергетичних ресурсів».

- «Програма
підвищення
енергоефективності
та
зменшення
споживання
енергоресурсів
у

Вінницькій області на 2017-2022 роки»,
затверджена рішенням 21 сесії 7
скликання Вінницької обласної ради від
30.06.2017 року №390.
Відділ містобудування, архітектури та
розвитку
інфраструктури районної
державної адміністрації
Відділ освіти райдержадміністрації,
відділ культури райдержадміністрації
центральна районна лікарня, виконкоми
селищної та сільських рад.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні
громади
району,
комунальні
підприємства та установи бюджетної
сфери району.

3.

Розробник програми

4.

Відповідальний виконавець Програми

5.

Учасники програми

6.
7.

Термін реалізації програми
2019 - 2022 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
кошти державного та районного
участь у виконанні програми (для бюджетів,
кошти
селищного
та
комплексних програм)
сільських бюджетів, інвестиційні та
грантові кошти

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, тис.
грн., всього,
у тому числі:
Коштів державного бюджету
Коштів обласного бюджету
Коштів місцевих бюджетів
Кошти районного бюджету
Коштів інших джерел

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.

29365,0

20700,0
1674,0
6491,0
500,0

1. Загальна характеристика Програми

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів у Теплицькому районі на 2019 - 2022 роки (далі – Програма) є
спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності і
зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів бюджетними та
комунальними закладами району, розвиток галузі відновлювальної
енергетики та використання місцевих видів палива.
Програма враховує відповідні положення Закону України «Про
енергозбереження» та є логічним продовженням політики реалізації завдань
районної Програми з енергозбереження та енергоефективності в
Теплицькому районі на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Теплицької
районної Ради від 1 червня 2012 року № 204.
Юридичними підставами прийняття Програми є:
– Закон України «Про енергозбереження», затверджений Верховною
Радою України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР;
− Закон України «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»,
затверджений Верховною Радою України від 25 грудня 2015 року № 922VIII;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №
243
«Про затвердження Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2015
роки» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 08 квітня 2015 року № 231);
− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року
№902-р «Про Національний план дій з відновлювальної енергетики на
період до 2020 року»;
– Указ Президента України від 28 липня 2008 року № 679/2008 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008
року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів».
Місце реалізації Програми: Теплицький район.
Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток.
Термін реалізації Програми: 4 роки.

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
Проблема полягає у необхідності зменшення обсягів споживання
традиційних видів паливно-енергетичних ресурсів як промисловими та
сільськогосподарськими підприємствами так і закладами бюджетної сфери.
Програма розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки
енергозбереження в закладах бюджетної сфери, включаючи як стратегічні
питання енергозбереження, так і першочергові мало витратні заходи з
урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку.
3. Мета Програми
Метою програми є зменшення енергетичної залежності району від
зовнішніх поставок паливних ресурсів, скорочення споживання традиційних
енергоносіїв. Програма передбачає розробку основних напрямків політики
енергозбереження:
• оптимізація споживання енергоносіїв, скорочення бюджетних
видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції і
послуг у виробничій та комунальній сфері;
• підвищення комфортності функціонування закладів бюджетної та
соціальної сфери шляхом збільшення обсягів використання
місцевих видів палива і електроенергії для їх опалення в населених
пунктах району.
Одним із основних завдань Програми є визначення загально існуючого
та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних
напрямів його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг,
створення програми першочергових та перспективних заходів і завдань з
підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу
енергозбереження.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки та етапи виконання Програми
Програма включає комплекс заходів щодо розробки цільових проектів
енергозбереження та механізмів їх реалізації, спрямованих на зниження
енергоспоживання, розробку механізмів реального державного управління у
сфері енергозбереження адекватним існуючим умовам.
Основні напрямки формування енергоефективної економіки регіону:
• використання альтернативних місцевих видів палива;
• створення механізмів фінансового забезпечення реалізації проектів
енергоефективності.

5. Завдання Програми та результативні показники
Завдання Програми сформовані на основі пропозиції управлінь та
відділів райдержадміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів.
Виконання у повному обсязі запланованих заходів дасть можливість щорічно
заощадити біля 260,0 тис. грн. щорічно.
Разом з тим, досягнення вищезазначених результатів неможливе без
залучення в галузь підвищення енергоефективності значних фінансових
ресурсів, в тому числі позабюджетних коштів. Саме тому одним із
інструментів реалізації енергоефективних проектів в
бюджетній та
комунальній сфері є укладання
енергосервісних договорів, які
передбачатимуть виконання спеціалізованою енергосервісною компанією
комплексу послуг з енергозбереження з відшкодуванням своїх витрат і
отриманням фінансового прибутку з фактично досягнутої економії
енерговитрат. Сторонами енергосервісного договору в бюджетній сфері
виступають виконавці послуг з енергосервісу (ЕСКО-компанії) та головний
розпорядник бюджетних коштів, за рахунок яких фінансується установа.
6. Напрями діяльності і заходи Програми
1) Обґрунтування реалізації енергоефективних проектів шляхом
проведення енергетичних обстежень будівель бюджетних установ:
З метою
вибору найбільш
оптимальних варіантів виконання
енергозберігаючих заходів та, як наслідок, більш ефективного використання
коштів, що залучаються на вищеназвані проекти, Програмою пропонується
запровадити поетапне енергетичне обстеження будівель установ спільної
комунальної власності районної ради, що будуть виконуватись за рахунок
районного бюджету, а також із залученням інвестиційних та грантових
коштів, у тому числі, шляхом укладання енергосервісних договорів.
Водночас, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів та типовість
будівель бюджетних установ, пропонується виконувати енергетичні
обстеження за скороченою процедурою, що включатимуть у себе аналіз
споживання паливно-енергетичних ресурсів, візуальне обстеження об’єкта,
інструментальні заміри, в тому числі, зйомка зовнішніх огороджувальних
конструкцій тепловізором, а також підготовка відповідного звіту. За
результатами проведених експрес енергоаудитів формуватиметься список
пріоритетних заходів з енергозбереження, запропонованих до подальшої
реалізації.
2) Формування переліку заходів з енергозбереження, запропонованих
до виконання відповідно до Програми:
Список заходів з енергозбереження, запланованих до виконання за
рахунок коштів районного бюджету, формується щороку відповідно до
Порядку використання коштів на заходи з енергозбереження на об’єктах
бюджетної та комунальної сфери, що фінансуються за рахунок коштів
районного бюджету, викладеного у додатку 4 до Програми. Цей порядок

визначає критерії відбору енергоефективних проектів, врегульовує
процедуру їх затвердження, фінансування та порядок звітування щодо
реалізації даних енергозберігаючих заходів.
У свою чергу, затверджені заходи з енергозбереження, заплановані до
виконання, містяться у додатку 5 до Програми та поділяються на такі
напрямки:
«Теплове
господарство»,
«Водопровідно-каналізаційне
господарство», «Термомодернізація», «Освітлення».
Водночас, до переліку включаються й інші заходи з енергозбереження,
що виконуються на умовах співфінансування із бюджетів різних рівнів або із
залученням інвестиційних та грантових коштів із обов’язковим зазначенням
джерел та обсягів фінансування.
3) Проведення організаційних заходів
енергозбереження серед населення району:

щодо

популяризації

Окрім безпосереднього виконання
енергоефективних
проектів
пропонується активізувати роботу щодо популяризації енергозбереження
серед населення району, в тому числі, працівників бюджетних установ. До
організаційних заходів з підвищення культури енергоспоживання, що
відповідають напрямкам цієї Програми, належать:
- Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
жителів району про механізми впровадження та переваги заходів з
енергозбереження у житловій сфері;
- Організація навчальних семінарів з питань енергоефективності серед
представників місцевих органів влади та персоналу бюджетних установ;
- Запровадження системи заохочення до дотримання культури
споживання
енергоресурсів в бюджетних закладах району шляхом
преміювання працівників
установ, які за результатами
моніторингу
споживання протягом року покажуть кращі показники ефективного
використання ресурсів.
Водночас, Програмою пропонується популяризувати енергозберігаючі
технології не лише серед дорослого населення, а й серед дітей шкільного
віку та учнів профтехучилищ,
впровадження
освітніх програм з
енергозбереження та створення навчальних центрів з енергозбереження, які
міститимуть в собі зразки діючого енергоефективного обладнання.
Водночас, з метою фінансування даного проекту пропонується
розглянути можливість
співпраці
райдержадміністрації з місцевими
органами самоврядування, а також пошук зацікавлених спонсорів та
залучення грантових коштів.
7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів у Теплицькому районі на 2019-2022
роки здійснює відділ містобудування, архітектури та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації на основі підготовки щопіврічних
звітів про реалізацію заходів з енергозбереження бюджетними закладами
району, а також за результатами роботи системи щотижневого моніторингу
споживання енергоресурсів
закладами районного підпорядкування.
Щопіврічний моніторинг виконання Програми проводиться за формами,
встановленими Державним агентством з енергоефективності
та
енергозбереження України і надається Департаменту житлово-комунального
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

Додаток 1

Ресурсне забезпечення Програми енергоефективності та енергозбереження в Теплицькому
районі на 2019-2022 роки
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

етап виконання програми
2019 рік

1
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет
Бюджети сіл, селища
кошти не бюджетних джерел

2020рік

Всього витрат на
виконання програми

2021рік

2022 рік

4

5

7

2

3

13035,0

10855,0

4280

1095

29365

7650,0

2600,0

500,0

20700,0

9950,0
-

-

-

-

-

2031,0
1054,0
-

2270,0
435,0
500,0

1645
135,0
-

545
50,0
-

6491
1674,0
500,0

Залучаються кошти державного, місцевих бюджетів та інші кошти, які не заборонені чинним законодавством

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи Програми енергоефективності та енергозбереження в Теплицькому

районі на 2019-2022 роки
Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,

1

1

2

Заміна ламп
розжарювання на
енергозберігаючі

3

4

5

6

В тому числі

7

8

Інші кошти

Термін
викон
ання
заходу

Районний та місцеві бюджети

Перелік заходів програми

Державний та обласний бюджет

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

всього

№ з/п

9

Економі
чний
ефект
від
впровад
ження
заходів

Очікуваний
результат

Тис.
грн..

10

11

12

Встановлення
енергозберігаючих ламп
вуличного освітлення с.
Пологи

20192022р

Пологівська сільська рада

місцевий
бюджет

50,0

-

50,0

-

6

Зменшення
споживання
електроенерг
ії

2

Встановлення
енергозберігаючих ламп в
с. Шиманівка

2019 р.

Шиманівська сільська
рада

місцевий
бюджет

10,0

-

10,0

-

10,0

Зменшення
споживання
електроенерг
ії

3

Реконструкція вуличного
освітлення( встановлення
світодіодних ламп) с.
Петрашівка

20192022р

Петрашівська сільська
рада

місцевий
бюджет

105,0

-

105,0

-

20,0

Зменшення
споживання
електроенерг
ії

4

Встановлення
енергозберігаючих

2020 р.

Удицька сільська рада

Державний та
місцевий

500,0

450,0

50,0

-

10,0

Зменшення
споживання

приладів вуличного
освітлення по с. Удич
5

Термомодернізація
закладів бюджетної
сфери

бюджет

електроенерг
ії

Встановлення
електроопалення в
сільському клубі с. Пологи

20192020р

Пологівська сільська рада

Державний,
місцевий
бюджети

150,0

100,0

50,0

-

20,0

Зменшення
споживання
енергоносіїв

6

Заміна вікон та дверей в
ЗОШ с. Завадівка

2019

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

250,0

200,0

50,0

-

27,0

Зменшення
споживання
електричної
енергії

7

Заміна вікон та дверей в
сільській бібліотеці с.
Завадівка

2020

Завадівська сільська рада

Місцевий
бюджет

50,0

-

50,0

-

5,0

Зменшення
споживання
електричної
енергії

8

Заміна вікон в сільському
клубі с. Побірка

20192020р.

Побірська сільська рада

Місцевий
бюджет

100,0

-

100,0

-

12,0

Зменшення
споживання
електричної
енергії

9

Заміна вікон будинок
культури с. Погоріла

2019р

Погорільська сільська рада

Місцевий
бюджет

150,0

-

150,0

-

55,0

Зменшення
споживання
електричної
енергії

10

Заміні вікон в
Погорільській ЗОШ

2020р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

185,0

150,0

35,0

-

6,5

Зменшення
споживання
енергоносіїв

11

Заміна вікон ФАП с.
Погоріла

2019 р

Погорільська сільська рада

Місцевий
бюджет

9,0

-

9,0

-

2,5

Зменшення
споживання
енергоносіїв

12

Заміна вікон та дверей в
приміщенні сільської ради
с. Пологи

2019 р

Пологівська сільська рада

Місцевий
бюджет

100,0

-

100,0

-

3,0

Зменшення
споживання
енергоносіїв

13

Заміна вікон та дверей в
ДНЗ «Дзвіночок» с.
Пологи

20192020 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

150

100,0

50,0

-

8,0

Зменшення
споживання
енергоносіїв

14

Завершення заміни
віконних блоків в
Степанівській ЗОШ І-ІІІ
ст. Теплицького району

2019р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

500

250,0

250,0

-

15,0

Зменшення
споживання
енергоносіїв

15

Заміна вікон на
енергозберігаючі в
будинку культури с.
Степанівка Теплицького
району

2020 р

Відділ культури РДА

Державний,
місцевий
бюджети

150,0

100,0

50,0

-

8,0

Зменшення
тепловтрат
будівлі

16

Утеплення перекриття в
ЗОШ І-ІІ ст. в с. Бджільна
Теплицького району

2020 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

1000,0

900,0

100,0

-

10,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів
17

Утеплення перекриття в
сільському клубі с. Брідок
Теплицького району

2020 р

Відділ культури РДА,
Брідоцька сільська рада

Державний,
місцевий
бюджети

300,0

150,0

150,0

-

5,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

18

Утеплення перекриття в
сільському Будинку
культури с. Веселівка
Теплицького району

2019 р

Відділ культури РДА,
Веселівська сільська рада

Державний,
місцевий
бюджети

300,0

150,0

150,0

-

5,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

19

Капітальний ремонт
фасадів (утеплення)
Опорного закладу
Соболівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Теплицької
районної ради Вінницької
області"

20192020 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети,
спонсорські
кошти

2036,0

1500,0

36,0

500,0

10,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

20

Утеплення перекриття СК
с. Орлівка

2019 р.

Сільська рада

Місцевий
бюджет

500,0

-

500,0

-

12,0

скорочення
споживання
енергоресур

сів
21

Капітальний ремонт
фасадів та покрівлі даху
ДНЗ ясла-садочок
«Сонечко»(корп. №1 та
№2) за адресою вул..
Гоголя,3 смт. Теплик

2019 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

5410,0

5000,0

410,0

-

60,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

22

Капітальний ремонт
фасадів ЗОШ I-IIIст №1
смт. Теплик

201920202021 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

10000,0

8000,0

2000,0

-

100,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

23

Утеплення перекриття
Теплицької ЗОШ №2 вул.
Агрономічна смт.Теплик

20192021 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

910,0

500,0

410,0

-

20,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

24

Капітальний ремонт
покрівлі та утеплення
фасадів Соболівсбкого
ДНЗ «Сонечко» с.
Соболівка

20192020

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

3000

1500,0

1500,0

-

60,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

25

Капітальний ремонт
(утеплення фасадів) станції
юних техніків по вул..
Незалежності в смт.
Теплик

20202022 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

3000,0

1500,0

1500,0

-

15,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

26

Утеплення перекриття
Пологівської ЗОШ 1-3 ст

2019 р

Відділ освіти РДА

Державний,
районний
бюджети

250,0

150,0

100,0

-

10,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

27

Утеплення фасаду
сільської ради с. Комарівка

2020 р

Комарівська сільська рада

Місцевий
бюджет

50,0

-

50,0

-

6,0

Зменшення
споживання
енергоресур
сів

Виконання енергетичних
аудитів будівель
бюджетних закладів та
установ районного
підпорядкування

20192022 р.

Керівники бюджетних
закладів та установ
районного
підпорядкування

Районний
бюджет

100,0

-

100,0

-

-

Формування
переліку
пріоритетни
х до
виконання

28

Проведення
енергоаудиту
закладів бюджетної
сфери

енергозберіг
аючих
заходів,
технічне та
економічне
обґрунтуван
ня таких
проектів,
підвищення
рівня
ефективності
від їх
реалізації
29

Запровадження
системи щоденного
моніторингу
споживання
енергетичних
ресурсів закладами
районного
підпорядкування

Поступове включення до
електронної системи
щоденного моніторингу за
споживанням
енергоресурсів усіх
закладів установ та
будівель спільної
комунальної власності
обласної Ради

20192022

Керівники бюджетних
закладів та установ
районного
підпорядкування

Районний
бюджет

50,0

50,0

Наявність
оперативної
та
достовірної
інформації
про
споживання
ПЕР,
можливість
визначення
питомих
показників
витрат
енергоресур
сів,
встановленн
я лімітів
споживання,
визначення
установ
пріоритетни
х до
проведення
енергоаудиті
в та
енергоефект
ивних
заходів.

Всього по програмі:

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради

29365

21750,0

8165,0

О. Гуменюк

500,0

1041,0

