Проект вноситься головою
Онуфріївської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

червня 2018 року

№______
смт Онуфріївка

Про затвердження програми
з енергозбереження та енергоефективності
в Онуфріївському районі на 2018-2023 роки
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та відповідно до Закону України «Про енергозбереження»,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму з енергозбереження та енергоефективності в
Онуфріївському районі на 2018-2023 роки (далі - Програма) (додається).
2. Рекомендувати сільським, селищним радам розробити місцеві програми
з енергозбереження та енергоефективності на 2018-2023 роки та передбачити
видатки в місцевих бюджетах на реалізацію заходів програм.
3. Координацію заходів з виконання Програми покласти на відділ
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва районної державної адміністрації.
4. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва районної державної адміністрації,
як розробнику Програми, щороку до 20 грудня інформувати районну раду про
хід виконання заходів, спрямованих на реалізацію Програми.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань екології, раціонального використання природних ресурсів, житловокомунального господарства, будівництва, торгівлі, побуту, транспорту та
зв’язку.

Голова районної ради

Т.УТКІНА

Паспорт Програми з енергозбереження та енергоефективності в
Онуфріївському районі на 2018-2023 роки
1. Ініціатор розроблення Програми
2. Дата, номер, назва розпорядчого
документу органу виконавчої влади
при розробці Програми

3. Розробник Програми
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець
програми
6. Учасники Програми

7. Термін реалізації програми
8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми

Онуфріївська районна державна
адміністрація
Закон
України
«Про
енергозбереження», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11
лютого 2009 року №159-р «Деякі
питання
реалізації
державної
політики у сфері ефективного
використання паливно-енергетичних
ресурсів», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27 липня 2006
року №436-р «Про затвердження
плану заходів на 2006-2010 роки
щодо реалізації
Енергетичної
стратегії України на період до 2030
року»
Відділ містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації
Відділ містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації
Відділ містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства
та будівництва
райдержадміністрації, інші
структурні підрозділи
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, суб’єкти
господарювання району
2018-2023 роки
Державний, районний, селищний,
сільські бюджети
Фінансування програми
здійснюватиметься в межах
реальних можливостей місцевих
бюджетів з урахуванням завдань,
передбачених Програмою
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Програма з енергозбереження та енергоефективності в Онуфріївському
районі на 2018-2023 роки
ВСТУП
Програма з енергозбереження та енергоефективності в Онуфріївському
районі на 2018-2023 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону
України «Про енергозбереження», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 року №159-р «Деякі питання реалізації державної політики
у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 року №436-р
«Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року».
Програму розроблено відповідно до вимог Закону України «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України».
При розробці Програми використовувались: законодавство України в
галузі енергозбереження, нормативні акти, статистична звітність району, заходи
з енергозбереження підприємств, організацій та установ району.
Програма залишається відкритою для доповнення її юридичними та
фізичними особами економічно і технічно обґрунтованими заходами та
пропозиціями з енергозбереження, які мають найбільш вагомі показники для
соціально-економічного розвитку району. При виникненні обґрунтованої
необхідності до Програми можуть вноситись зміни та поправки в
установленому діючим законодавством порядку протягом терміну її дії.
1. Опис проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма
Підвищення енергоефективності та енергозбереження є стратегічною
лінією розвитку економіки та соціальної сфери Онуфріївського району на
найближчу та подальшу перспективу.
Енергозбереження – питання комплексне і охоплює всі сфери
життєдіяльності району і потребує належного та системного підходу. Проблеми
неефективного використання енергоресурсів є в усіх секторах економіки
району і, в першу чергу, у виробництві, транспортуванні та споживанні
теплоенергії.
В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та
значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв,
енергозбереження та енергоефективність набувають особливої актуальності для
загального підвищення економічної ефективності роботи промислових та
комунальних підприємств Онуфріївського району, зменшення негативного
впливу на навколишнє природне середовище.
Незадовільний стан енергетичного господарства на промислових,
комунальних підприємствах та в бюджетній сфері району обумовлені цілою
низкою інституційних, економічних, науково-технічних, інформаційно-освітніх
та інших причин. Так серед головних економічних причин: загальні
макроекономічні проблеми національної економіки, низький рівень
фінансування з державного та місцевих бюджетів. Загалом в економічно3

фінансовій сфері дуже гострими є такі проблеми, як цінова нестабільність і
недосконалість системи ціноутворення на енергоносії, що не дає змоги
акумулювати інвестиційні кошти на підприємствах, а також високі кредитнобанківські ставки та складність отримання середньо- і довготермінових
кредитів для здійснення технологічного оновлення та закупівлі
високоефективного обладнання.
Головні інституційні проблеми: недостатня розвиненість ринкових
відносин, відсутність дієвих економічних стимулів щодо інвестування в основні
виробничі фонди та здійснення енергозберігаючих проектів, недосконалість
державного управління та регулювання у сфері енергозбереження, а також
недостатня увага щодо залучення основних верств суспільства до
енергозбереження, відсутність реальних засобів їх стимулювання до
раціонального використання палива й енергії.
Науково-технічні проблеми: значна частка низькоефективної техніки та
обладнання, що використовується на промислових та комунальних
підприємствах, загальний низький рівень застосування передових світових
досягнень науки та техніки, обмеженість у використанні сучасних
енергоефективних та енергозберігаючих технологій, порушення технічних
регламентів експлуатації, відсутність необхідних приладів і технічних засобів
регулювання енерговикористання та приладів обліку і контролю.
В інформаційно-освітній сфері слід вирізнити досить низький рівень
інформування про науково-технічні, організаційні, економічні та інші
можливості з енергозбереження, недостатній загальний рівень освіченості у цій
галузі, нестача кваліфікованих кадрів, а також низька обізнаність населення
щодо проблематики раціонального споживання енергоресурсів.
Реалізація програми енергозбереження передбачає впровадження
енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування,
будівництво та реконструкцію котелень в загальноосвітніх закладах району,
поліпшення
теплозахисних
властивостей
будівель,
використання
енергозберігаючих
технологій.
Передбачається
також
використання
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.
Важлива частина технологічних завдань пов’язана з поліпшенням
використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації
існуючого енергетичного господарства споживачів, модернізації технологічних
процесів, перш за все, за рахунок маловитратних заходів, спрямованих на
підвищення комплексності паливо-енергетичних ресурсів, зменшення втрат,
оптимізацію режимів роботи.
Реалізація завдань має пріоритетний характер, і від успішності створення
ефективної системи регулювання енергоспоживання в значній мірі буде
залежати можливість проведення належної політики енергозбереження.
Реалізація
Програми з енергозбереження та енергоефективності в
Онуфріївському районі на 2018-2023 роки забезпечить сталий розвиток
територіальної громади району.
2. Мета та цілі Програми
Програма з енергозбереження та енергоефективності в Онуфріївському
районі на 2018-2023 роки
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ставить за мету на основі аналізу існуючого стану розвитку економіки
району та прогнозів на найближчі роки, відповідних аналітичних даних по
підприємствах, установах та організаціях району, розробити основні напрямки
політики енергоефективності та енергозбереження на території району,
включаючи також і створення цілісної та ефективної системи управління
енергозбереженням.
Першочерговими цілями є: задоволення потреб усіх споживачів у
економічно доступних енергоресурсах, створення умов для сталої роботи та
розвитку підприємств житлово-комунального господарства та комунальної
теплоенергетики району в умовах зменшення обсягів використання природного
газу та електроенергії, зменшення енергоємності виробництва, розроблення та
реалізація енергозберігаючої стратегії розвитку району, раціональне
використання енергетичних ресурсів, зниження нераціональних витрат на
виробництві, заміна застарілих приладів обліку, забезпечення впровадження
енергозберігаючих
технологій
з
використанням
високоефективних
теплоізолюючих матеріалів, впровадження енергозберігаючих заходів та
технологій в бюджетних установах та на інших підприємствах і організаціях
району, застосування прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів
для будівництва, реконструкції, ремонту житла та соціально-побутових
об’єктів.
Відшкодування з районного бюджету 30% суми кредитів та/або частини
відсоткової ставки за кредитами але не більше ніж 100,0 тис.грн. на рік,
залученими на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів
(враховуючи придбання негазових котлів) фізичними особами та ОСББ для
впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках.
3. Аналіз стану енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих
заходів в Онуфріївському районі
Фактор енергозбереження у сучасних умовах стає одним із визначальних
для енергетичної стратегії. Від його рівня залежить ефективне функціонування
економіки та соціально-економічного розвитку.
Аналіз показників споживання у районі паливо-енергетичних ресурсів
(газ природний, вугілля, дрова, дрова для опалення, пілети) робиться щорічно.
Зокрема аналіз за останні три роки показав, що у сумарному виразі споживання
паливно-енергетичних ресурсів по бюджетних установах щороку зменшується.
Відслідковується тенденція до поступового зменшення споживання природного
газу та збільшення використання альтернативних видів палива, зокрема пілетів
та брикетів у приватному секторі.
Отже, в районі є необхідність проведення цілісних результативних заходів
з енергоефективності, які нададуть змогу досягти поступового максимально
можливого скорочення використання природного газу та переходу на
альтернативні види палива.
4. Строк виконання Програми
Реалізацію завдань і заходів Програми передбачається провести в один
етап в період 2018-2023 років. Прогнозні показники реалізації Програми
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передбачені на шість років та окремо по роках.
5. Основні напрямки енергозбереження в сферах діяльності
Рівень енергозбереження оцінюється, як сума заходів заощадження
палива та енергії.
Найбільш пріоритетними напрямками енергозбереження є:
- використання сучасних енергозберігаючих технологій, будівництва
об’єктів альтернативних та відновлювальних джерел енергії на території
району;
- вдосконалення системи теплопостачання в бюджетній сфері;
- використання економних систем і приладів освітлення;
- удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;
- стимулювання економного витрачання енергетичних ресурсів;
- модернізація існуючого обладнання, зміна режимів його роботи;
- стандартизація та поліпшення теплоізоляції будинків та споруд;
- проведення організаційних заходів, які спрямовані на стимулювання
діяльності комунальних підприємств по скороченню непродуктивних витрат
палива та енергії;
- інформування населення через засоби масової інформації щодо
ефективності використання приладів домашнього і культурно-побутового
призначення з поліпшеними експлуатаційними характеристиками.
До пріоритетних напрямків енергозберігаючої політики слід віднести
створення правових і економічних умов для підвищення рівня ефективності
енерговикористання.
6. Фінансово-економічне забезпечення.
Джерелами фінансування заходів Програми є:
- кошти державного та місцевих бюджетів;
- кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до
програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в
порядку, встановленому законом;
- власні кошти підприємств;
- іноземні інвестиції та залучені кошти.
Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного бюджету
подаватиметься щороку разом із проектом районної програми економічного та
соціального розвитку на відповідний рік районною державною адміністрацією,
іншими виконавцями Програми в установленому законодавством порядку.
Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми
становить 9397,95 тис. грн., з них 5968,2 тис. грн. – районний бюджет,
3429,45 тис. грн. – місцеві бюджети (згідно з додатком).
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Додаток до Програми
Прогнозні обсяги фінансування заходів Програми з енергозбереження та енергоефективності
в Онуфріївському районі на 2018-2023 роки

№
з/п

1

2

3

Назва заходу

Капітальний ремонт
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів за адресою: вул. 50
років жовтня, 24 сел.
Онуфріївка Кіровоградської
області (реконструкція
системи опалення, та
утеплення зовнішніх стін)
Капітальний ремонт (заміна
дерев’яних віконних блоків на
енергозберігаючі
металопластикові (76 од.)
Зибківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів за
адресою: вул. Шкільна, 70 с.
Зибкове Онуфріївського
району Кіровоградської
області
Реконструкція котельні НВК
«Павлиська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – ліцей
імені В.О. Сухомлинського» з
заміною котлів за адресою:
вул. Сухомлинського, 4 в сел.
Павлиш Онуфріївського
району Кіровоградської
області

Джерела
фінансування
(державний
бюджет,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозний
обсяг
фінансових
ресурсів
для
виконання
завдань,
тис. грн.

У тому числі за роками, тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

РБ

4865,78

613,28

989,92

-

-

-

-

РБ

672,68

672,68

-

-

-

-

-

РБ

1162,45

1162,4
5

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

10
11

Капітальний ремонт системи
опалення Млинківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів за адресою: вул. Лесі
Українки, 24 с. Млинок
Онуфріївського району
Кіровоградської області
Капітальний ремонт
Василівської ЗШ І-ІІІ ступенів
за адресою: вул. Центральна,
1 с. Василівка Онуфріївського
району Кіровоградської
області. (Заміна дерев’яних
віконних блоків на
енергозберігаючі
металопластикові – 12 од.,
заміна дерев’яних віконних
блоків на енергозберігаючі
металопластикові – 2 од.,
утеплення перекриття даху)
Капітальний ремонт системи
опалення Павлиської АЗПСМ
Заміна опалювального котла
та реконструкція системи
опалення в приміщенні №2
Вишнівцівської сільської ради
Утеплення перекриття даху
приміщення ФАПу та спорту
Вишнівцівської сільської ради
Утеплення стін приміщення
ФАПу та спорту
Вишнівцівської сільської ради
Утеплення перекриття даху
Вишнівцівського сільського
будинку культури
Реконструкція системи
опалення у Вишнівцівському

РБ

574,98

574,98

-

-

-

-

-

РБ

1175,2

-

1175,2

-

-

-

-

РБ

180,0

180,0

-

-

-

-

-

МБ

100,0

100,0

-

-

-

-

-

МБ

60,0

60,0

-

-

-

-

-

МБ

60,0

60,0

-

-

-

-

-

МБ

300,0

-

-

300,0

-

-

-

МБ

200,0

-

200,0

-

-

-

-
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12
13

14

15
16
17

18

19

20

21

сільському будинку культури
Утеплення стін приміщення
Вишнівцівської сільської ради
Капітальний ремонт даху в
Зибківському сільському
будинку культури
Утеплення стін приміщення
Зибківського ДНЗ «Золотий
ключик»
Перекриття даху приміщення
Василівського ФАПу,
зовнішнє утеплення
Перекриття даху приміщення
Василівської школи
Заміна дерев’яних дверних
блоків на енергозберігаючі
металопластикові, с Василівка
Заміна вуличних ліхтарів на
сучасні LED – світильники на
території Василівської
сільської ради
Капітальний ремонт даху
Камбурліївського ДНЗ
«Топольок» в с. Камбурліївка
Онуфріївського району
Кіровоградської області
Ремонт Камбурліївського
сільського будинку культури
в с. Камбурліївка
Онуфріївського району
Кіровоградської області
(Заміна вікон на
металопластикові)
Реконструкція вуличного
освітлення від КТП-52 по
вул.. Шевченка, Назаренка,

МБ

200,0

-

-

-

200,0

-

-

МБ

300,0

300,0

-

-

-

-

-

МБ

100,0

100,0

-

-

-

-

-

МБ

297,0

87,0

210,0

-

-

-

-

МБ

350,0

-

350,0

-

-

-

-

МБ

30,0

-

-

10,0

10,0

10,0

-

МБ

90,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

МБ

180,0

-

-

180,0

-

-

-

МБ

140,0

-

70,0

70,0

-

-

-

МБ

195,45

-

195,45

-

-

-

-
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22
23
24

25

Калюжного, Садова в смт
Онуфріївка Кіровоградської
області
Реконструкція вуличного
освітлення на території
Онуфріївської селищної ради
Заміна вуличних ліхтарів на
сучасні LED - світильники
Капітальний ремонт
Онуфріївської ЦРЛ
(утеплення зовнішніх стін)
Відшкодування частини
кредитів на придбання
енергоефективного
обладнання

МБ

800,0

-

-

200,0

200,0

200,0

200,0

МБ

27,0

2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ДБ

4090,0

380,2

-

-

-

-

-

РБ

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

__________________________
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