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ВСТУП
Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є
проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від
вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку
суспільства.
Саме тому енергозбереження на рівні ОТГ, так як і на державному, визнано одним із
пріоритетів економічної політики. В умовах залежності економіки України від імпорту
паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії, їх ефективне
використання стало нагальною потребою.
Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати на тонну
умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, у декілька разів менші за
витрати на його закупівлю. Тому підвищення енергоефективності та енергозбереження стає
дійсно стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та
подальшу перспективу.
Територіальний принцип дозволяє розробити єдину методологію та стандарти
вибору, фінансування та реалізації енергозберігаючих проектів, що сприяє притягненню
інвесторів і створює передумови для сприятливого інвестиційного клімату в громаді.
Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційноаналітичної підтримки усіх суб'єктів економічної діяльності при вирішенні питань
енергоспоживання та енергозбереження.
Основною проблемою енергетичного сектору сьогодні є високий рівень
енергоємності, значна залежність від імпортного газу, нафти і ядерного палива, низька
ефективність використання енергії.
Програма підвищення енергоефективності Судилківської сільської ради на 20172021 роки (далі – Програма) орієнтована на підвищення ефективності і зменшення обсягів
використання паливно-енергетичних ресурсів населенням, закладами бюджетної сфери та
об`єктами комунальної власності.
Здійснення
комплексу
заходів
з
енергозбереження
та
підвищення
енергоефективності є важливим чинником впливу на енергетичну безпеку громади. У
зв`язку з підвищенням вартості енергоресурсів реалізація заходів, які забезпечать їх
ефективне та раціональне використання, є одним із найважливіших стратегічних завдань на
національному, регіональному та місцевому рівнях.
Програму розроблено відповідно до Закону України «Про енергозбереження»,
Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року .
Паспорт
програми підвищення енергоефективності Судилківської сільської ради
на 2017-2021 роки
1.

Головний замовник Програми:
Головний розробник Програми:
Співрозробники:

Судилківська сільська рада
Судилківська сільська рада
Структурні підрозділи районної державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування,
КЗ «Шепетівський Центр первинної медико –
санітарної допомоги»
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2.

Мета Програми

Консолідація зусиль органів державної влади,
місцевого
самоврядування,
суб’єктів
підприємництва,
населення
для
реалізації
комплексу заходів з модернізації систем
енергозабезпечення
в
усіх
секторах
життєдіяльності громади, скорочення втрат тепла
та електричної енергії, заощадження коштів на
утримання та експлуатацію житла, закладів
бюджетної сфери та об`єктів комунальної
власності, відхід від газової залежності та
використання нетрадиційних джерел енергії

3.

Пріоритетні завдання
Програми:

4.

Термін реалізації Програми

5.

Джерела фінансування
Програми

6.

Система організації контролю
за виконанням Програми

1. Стимулювання населення до впровадження
енергоефективних та енергозберігаючих заходів,
зокрема, шляхом:
здешевлення відсотків за кредитні ресурси за
рахунок відповідних місцевих бюджетів;
відшкодування
частини
відсотків
по
кредитах, отриманих в банківських установах.
2. Сприяння
розвитку
енергоефективного
будівництва і реконструкції житлового фонду.
3. Зменшення
споживання
енергоресурсів
об’єктами бюджетної сфери.
4. Скорочення
бюджетних
видатків
на
використання паливно-енергетичних ресурсів у
бюджетних установах.
5. Популяризація економічних, екологічних і
соціальних переваг енергозбереження.
6. Підвищення культури енергоспоживання.
7. Залучення державних та інвестиційних коштів
на
будівництво
об’єктів
альтернативної
енергетики,
впровадження
заходів
з
енергозбереження.
2017-2021 роки
місцевий бюджет;
інші джерела (кошти суб’єктів підприємництва,
інвесторів,
донорів
міжнародної
технічної
допомоги
тощо)
не
заборонені
чинним
законодавством
Контроль за виконанням Програми здійснює
Судилківська сільська рада

1. Основні проблемні питання, які потребують розв’язання
Підвищення енергоефективності та енергозбереження є стратегічною лінією
розвитку економіки та соціальної сфери Судилківської сільської ради на найближчу та
подальшу перспективу.
Недостатня комфортність, низька енергоефективність значної частини житла, його
суттєве фізичне зношення потребують вирішення проблеми шляхом проведення
модернізації і теплової санації, капітальних ремонтів і реконструкції.
Програма передбачає удосконалення управління сферою енергозбереження для
підвищення енергоефективності економіки та соціальної сфери Судилківської сільської
ради , розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрямки енергозбереження, включаючи
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як стратегічні питання енергозбереження, так і першочергові маловитратні заходи з
урахуванням сучасних умов та перспектив економічного розвитку громади.
Передбачається періодичне проведення аналізу ефективності виконаних заходів.
2. Мета, завдання та цілі Програми
Метою Програми є консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, суб’єктів
підприємництва та населення для реалізації комплексу заходів з модернізації систем
енергозабезпечення в усіх секторах життєдіяльності громади, скорочення втрат тепла та
електричної енергії, заощадження коштів на утримання та експлуатацію житла, відхід від
газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії.
Пріоритетними завданнями у досягненні мети Програми є реалізація політики
енергоефективності та енергозбереження шляхом:
- реалізації комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного
енергозабезпечення;
- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через
стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
- сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції;
- здійснення заходів, спрямованих на формування у суспільстві свідомого ставлення
до необхідності підвищення енергоефективності;
- відшкодування частини відсотків по кредитах, отриманих позичальниками на
придбання енергоефективного обладнання та матеріалів;
- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних
ресурсів в бюджетних установах;
- популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження,
підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;
- визначення реальних джерел і розробка фінансових механізмів вітчизняного та
іноземного інвестування в проекти з енергозбереження та підвищення енергоефективності;
- проведення енергетичних обстежень та аудитів в установах та організаціях (не
менше 5 об’єктів щорічно).
Першочерговими цілями Програми є: задоволення потреб усіх споживачів у
економічно доступних енергоресурсах, створення умов для сталої роботи та розвитку
бюджетних установ та організацій, підприємств житлово-комунального господарства
району в умовах зменшення обсягів використання природного газу та електроенергії.
Впровадження заходів з енергозбереження повинно стати невід’ємною складовою
частиною програм розвитку підприємств усіх галузей господарства.
Для цього необхідно створити в структурі кожного підприємства, установи та
організації вертикаль управління ефективності використання енергоресурсів.
На усіх об’єктах щорічно повинні визначатися заходи підвищення енергетичної
ефективності, головним результатом яких має бути зниження енерговитрат не менш, як на
5-10% за рік.
3. Шляхи розв’язання проблем
У рамках реалізації даної Програми розроблено заходи, реалізація яких забезпечить
максимально ефективне споживання енергоресурсів, їх економії, що, у свою чергу,
сприятиме підвищенню якості життя населення до світових стандартів.
Досягнення результативних показників буде здійснюватися шляхом реалізації заходів
наступного характеру (таблиця додається):
- організаційного;
- технічного;
- компенсаційного.
Рівень енергозбереження оцінюється, як сума заходів заощадження палива та енергії.
Найбільш пріоритетними технічними напрямками енергозбереження є:
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- 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;
- використання вторинних енергетичних ресурсів для виробництва енергії;
- удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;
- модернізація існуючого обладнання, зміна режимів його роботи;
- стандартизація та поліпшення теплоізоляції будинків та споруд.
З огляду на довгострокову перспективу сонячна енергетика в значній частині може
забезпечити розв’язання енергетичних проблем у житловому фонді.
Дієвим механізмом вирішення проблеми підвищення енергетичної ефективності
повинно стати стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в
енерго- і ресурсозбереженні за рахунок відшкодування з державного, обласного та
відповідних місцевих бюджетів частини відсотків по кредитах, отриманих позичальниками
на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів у банківських установах.
Порядок використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті для здійснення
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 року №1056 (зі
змінами та доповненнями).
4. Строки та контроль за виконанням Програми
Програма охоплює період 2017-2021 років і є продовженням реалізації найбільш
ефективних заходів з енергозбереження з використанням власного та залучення
зовнішнього інвестиційного капіталу.
Для детального аналізу ефективності впровадження заходів Програми пропонується
щорічно підводити підсумки, визначати контрольні показники фактично отриманих
результатів реалізації Програми та, з метою інформування населення про стан виконання
Програми, поширювати відповідну інформацію через засоби масової інформації веб-сайт
с/р.
У ході виконання Програми можуть вноситися зміни, які затверджуються сесією
Судилківської сільської ради.
5. Фінансово-економічне забезпечення Програми та очікувані результати
Джерелами фінансування заходів Програми є:
- кошти державного та місцевих бюджетів;
- кредити, гранти, позики, тощо;
- іноземні інвестиції;
- власні кошти підприємств.
Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми по закладах
бюджетної сфери становить 40 230,87 тис. гривень (згідно з додатком).
Реалізація Програми дасть змогу:
- зменшити споживання енергії на побутові цілі та опалення шляхом поліпшення
теплоізоляції будинків та споруд ;
- довести споживання природного газу до мінімуму у закладах шляхом використання
відновлювальних джерел енергії;
- використання економних систем та приладів освітлення ;
- розширити ринок суб’єктів підприємництва з виробництва відновлювальних джерел
енергії (сонячна енергетика, брикети, пелети тощо);
- забезпечити раціональне використання наявних енергоресурсів шляхом підвищення
рівня знань та навичок у галузі енергозбереження.
Сільський голова

Т.М.Котик
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Таблиця

Заходи
до програми підвищення енергоефективності для бюджетної сфери
Судилківської сільської ради на 2017-2021 роки
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Найменування заходу
Здійснення
моніторингу
споживання
енергоресурсів установами
Проведення енергетичних обстежень та
аудитів у закладах

Термін
виконання

Виконавці

Організаційні заходи
2017-2021
Судилківська сільська рада
роки
2017-2021
Судилківська сільська рада
роки

Джерела
фінансування

Вартість
тис. грн..

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

–
У межах
кошторисних
призначень
–

Підвищення
кваліфікації
службовців,
керівництва, фахівців установ, які мають
безпосередній вплив на енергоспоживання
підпорядкованих їм закладів
Прийняття участі у виставках, презентаціях,
навчальних семінарах з енергозбереження, що
організовуватимуться
на
території
Хмельницької області

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

–

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

Місцевий
бюджет

У межах
кошторисних
призначень

Розповсюдження інформації щодо:
часткової
компенсації
відсотків
за
кредитами фізичним особам, ОСББ, ЖБК, які
отримали кредит у кредитно-фінансовій
установі на заходи з енергозбереження;
відшкодування частини суми кредитів,
отриманих позичальниками на придбання
енергоефективного обладнання та матеріалів
Проведення
інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед населення сільської ради щодо
впровадження енергозберігаючих заходів

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

–

–

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

–

–
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Проведення
інформаційно-просвітницьких
заходів для учнів навчальних закладів з
питань підвищення енергоефективності та
енергозбереження
8. Впровадження організаційних заходів з метою
формування бази потенційних об’єктів
енергосервісу в
установах громади та
спрощенню пошуку зацікавлених об’єктів для
інвестицій за ЕСКО – механізмом.
9. Сприяння участі менеджерів та керівників
підприємств
у
Програмі
підготовки
управлінських кадрів “Fit for Partnership with
Germany” за напрямком впровадження
енергозберігаючих та екологічно безпечних
технологій
10. Підвищення активності органів місцевого
самоврядування щодо ініціювання проектів і
програм з енергоефективності, для реалізації
яких є можливість залучити міжнародну
технічну допомогу та ресурси міжнародних
фінансових організацій
7.

11. Виготовлення
проектно-кошторисної
документації для реалізації проектів у сфері
енергоефективності та відновлюваних джерел
енергії
12. Комплексна термомодернізація будівель, а
саме:
утеплення зовнішніх огороджувальних
конструкцій (стіни, горища, перекриття, дахи,
вхідні двері тощо);
заміна вікон, дверей;
встановлення вентиляційних систем

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

–

–

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

Місцевий
бюджет

У межах
кошторисних
призначень

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

–

–

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

–

–

Місцевий
бюджет

У межах
кошторисних
призначень

Місцевий
бюджет

У межах
кошторисних
призначень

Технічні заходи
2017-2021
Судилківська сільська рада
роки

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада
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13. Реконструкція
систем
опалення,
автоматизація
процесів
підтримання
температурних режимів
14. Реконструкція систем освітлення в будівлях
закладів шляхом заміни ламп на енергоощадні
та встановлення систем автоматичного
регулювання
15. Модернізація котелень та заміна котельного
обладнання для використання альтернативних
видів палива

Сільський голова

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

Місцевий
бюджет

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

Місцевий
бюджет

2017-2021
роки

Судилківська сільська рада

Місцевий
бюджет

У межах
кошторисних
призначень
У межах
кошторисних
призначень
У межах
кошторисних
призначень

Т.М. Котик
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Додаток
Прогнозні обсяги фінансового забезпечення виконання завдань Програми енергоефективності Судилківської
сільської ради на 2017-2021 роки по закладах бюджетної сфери

№
з/п

Назва заходу

Відповідальний за
виконання

КЗ «Шепетівський
Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
КЗ «Шепетівський
Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
КЗ «Шепетівський
Центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

1.

Заміна вікон на металопластикові
енергозберігаючі в Хролинській
АЗПСМ

2.

Заміна котла на твердопаливний в
Хролинській АЗПСМ

3.

Заміна котла на твердопаливний в
Судилківській АЗПСМ

4.

Заміна вікон на металопластикові
енергозберігаючі в Судилківській
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Судилківська сільська
рада

5.

Утеплення фасаду будівлі
Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Судилківська сільська
рада

6.

Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням в Судилківській ЗОШ
І-ІІІ ступенів

Судилківська сільська
рада

Джерела
фінансування
(державний бюджет,
місцевий бюджет,
інші)

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

У тому числі за роками, тис. грн.

2017

2018

2019

2020

2021

Місцеві бюджети,
кошти інвесторів

53,0

-

23,0

23,0

7,0

-

Місцеві бюджети,
кошти інвесторів

56,5

56,5

-

-

-

-

Місцеві бюджети,
кошти інвесторів

49,5

49,5

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

530,0

300,0

230,0

-

-

-

2600,0

1600,0

1000,0

3000,0

3000,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

11

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням їдальні в
Городищенській ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Заміна вікон на металопластикові
енергозберігаючі в
Городищенській ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Реконструкція Серединецького
ДНЗ з утепленням фасаду будівлі
та заміною вікон на
металопластикові
енергозберігаючі
Заміна вікон на металопластикові
енергозберігаючі в Серединецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням в Травлинській ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Утеплення фасаду будівлі
Травлинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Заміна вікон на металопластикові
енергозберігаючі в
Новичівському НВК
Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням в Судилківському
будинку культури
Заміна вікон на металопластикові
енергозберігаючі в
Судилківському будинку культури

Судилківська сільська
рада

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

1300,0

1300,0

-

-

-

-

Судилківська сільська
рада

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

50,0

20,0

30,0

-

-

-

Судилківська сільська
рада

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

680,0

680,0

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

-

1500,0

-

1000,0

500,0

-

-

1000,0

-

500,0

500,0

-

-

30,0

-

30,00

-

-

-

500,0

-

250,0

250,0

-

-

100,0

-

50,0

50,0

-

-

500,0

-

250,0

250,0

-

-

300,0

-

150,0

150,0

-

-

Судилківська сільська
рада
Судилківська сільська
рада
Судилківська сільська
рада
Судилківська сільська
рада
Судилківська сільська
рада
Судилківська сільська
рада

16.

Утеплення фасаду будівлі
Судилківського будинку культури

Судилківська сільська
рада

17.

Утеплення фасаду будівлі
Судилківської дитячої бібліотеки

Судилківська сільська
рада

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Капітальний ремонт покрівлі з
Судилківська сільська
утепленням в Городищенському
рада
будинку культури
Реконструкція електричних
мереж вуличного освітлення з
Судилківська сільська
встановленням
рада
енергозберігаючих світильників в
с. Городище
Реконструкція електричних
мереж вуличного освітлення з
Судилківська сільська
встановленням
рада
енергозберігаючих світильників в
с.Серединці
Реконструкція електричних
мереж вуличного освітлення з
Судилківська сільська
встановленням
рада
енергозберігаючих світильників в
с. Хролин
Реконструкція електричних
мереж вуличного освітлення з
Судилківська сільська
встановленням
рада
енергозберігаючих світильників в
с Траулин
Реконструкція електричних
мереж вуличного освітлення з
Судилківська сільська
встановленням
рада
енергозберігаючих світильників в
с.Судилків
Реконструкція електричних
мереж вуличного освітлення з
Судилківська сільська
встановленням
рада
енергозберігаючих світильників в
с. Поляна
ВСЬОГО:

Сільський голова

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

870,0

870,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

392,0

392,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

262,0

262,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

189,0

189,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

110,0

110,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

391,0

391,0

-

-

-

-

Державний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти інвесторів

499,0

499,0

-

-

-

-

15062,0

9719,0

3613,0

1723,0

7,0

0,0

Т.М. Котик
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