
                                                                          
 

 

РІШЕННЯ 

двадцять дев’ята сесія VІІ скликання 

 

від 21.02.2019 р. № 1362 

 

Про внесення змін до загальноміської програми  

«Впровадження системи енергетичного менеджменту 

в місті Коростені на 2017-2019 роки» 

 

З метою реалізації заходів загальноміської програми «Впровадження 

системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки» та 

фінансування в 2019 році конкурсу учнівських проектів на тему 

енергозбереження та енергоефективності в рамках Днів сталої енергії, 

відповідно до ч. 1 п. 22  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада 

        

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до п. 2.6. та п. «Всього по програмі» розділу «Напрями 

діяльності та заходи» загальноміської програми «Впровадження системи 

енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки», 

затвердженої рішенням Коростенської міської ради одинадцятої сесії VІІ 

скликання від 22.12.2016 р. № 486 зі змінами внесеними рішеннями сімнадцятої 

сесії VІІ скликання від 19.10.2017 р. №823, двадцять шостої сесії VІІ скликання 

від 29.11.2018  р. № 1258 та двадцять сьомої сесії VІІ скликання від 20.12.2019 

р. №1322, і викласти їх в новій редакції згідно з додатком: 

 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Вигівський 

Заступник міського голови                                                     О.Ясинецький  

Заступник міського голови -  

начальник фінансового управління                                                               Л.Щербанюк 

Начальник управління економіки                                                                               О.Жилін 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності міської ради                                                                        О.Заєць 

Начальник юридичного відділу                                                                Т.Камінська           



Додаток 

до рішення 29 сесії Коростенської міської ради 

VII скликання від 21.02.2019 р. № 1362 
 

 

Напрями діяльності та заходи 

загальноміської програми 

«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки» 
 

N 

з/п  

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання)  

Перелік заходів програми  Строк 

виконання 

заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансування  

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень 

Обґрунтування 

 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2 Проведення 

інформаційно-

просвітницької роботи 

2.6. Реалізація проекту 

команди-переможниці 

конкурсу 

учнівських проектів на тему 

енергозбереження та 

енергоефективності 

2017-2019 

роки 

Відділ освіти Міський 

бюджет 

- 49,0 49,0 - підвищення знань в сфері 

енергозбереження та 

енергоефективності; 

- розповсюдження інформації про 

шляхи та методи впровадження 

енергоефективних заходів; 

- виховання енергоефективної та 

енергоощадної свідомості та 

культури. 

 Всього по програмі     62,7 161,7 164,3  

 

 

Секретар міської ради                                                                    В. Вигівський 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення 29 сесії VII скликання від 21.02.2019 р.  

«Про внесення змін до загальноміської програми 

«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 

2017-2019 роки» 

 

Загальноміська програма «Впровадження системи енергетичного 

менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки» містить організаційні 

заходи, виконання яких спрямовано на вдосконалення міської системи 

управління енергозбереженням, підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, 

формування в населення міста світогляду, орієнтованого на енергозбереження, 

отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.  

З метою реалізації зазначених в програмі заходів, виникла потреба в 

збільшенні суми фінансування на 2019 рік, а саме: 

- реалізація проекту команди - переможниці конкурсу учнівських проектів 

на тему енергозбереження та енергоефективності. 

Таким чином, обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми в 2019 році становить 164,3 тис. грн. 

 

 

 

Начальник управління економіки                                  О.В. Жилін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про погодження проекту рішення    

«Про внесення змін до загальноміської програми 

«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 

2017-2019 роки» 

 

Проект рішення розроблено: 

Управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

Виконавець: 

Чудаківська Тетяна Василівна, головний спеціаліст відділу місцевого 

економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. Тел.: 50803 

 

Доповідає на сесії: 

Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Жилін Олексій Васильович, начальник управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

 

Запросити: -- 

 

Розсилка: 

- управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 

- фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

змін до проекту рішення 29 сесії VII скликання від 21.02.2019 р.  

«Про внесення змін до загальноміської програми 

«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки» 

 

Чинна редакція Редакція зі змінами, що пропонується внести 

 

2.6. Реалізація проекту команди-переможниці конкурсу 

учнівських проектів на тему енергозбереження та 

енергоефективності 

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., 2019 р.: -   

 

 

 

2.6. Реалізація проекту команди-переможниці конкурсу  

учнівських проектів на тему енергозбереження та 

енергоефективності 

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., 2019 р.:  

 

49,0 тис.грн. 

 
 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                            О.В. Жилін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


