РІШЕННЯ
друга сесія VІІІ скликання
від

24.12.2020 р. № 37

Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання Коростенської
міської ради від 28.11.2019 р. №1645 «Про затвердження Програми
енергоефективності міста Коростеня на 2020-2024 роки»
З
метою
приведення
у відповідність
заходів
Програми
енергоефективності міста Коростеня на 2020-2024 роки до змін та тенденцій
розвитку в сфері енергетики країни, питань енергозбереження та
енергоефективності, які спричинені пандемією COVID-2019, враховуючи
адміністративно-територіальну реформу та створення Коростенської міської
територіальної громади, 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 назви Програми енергоефективності міста
Коростеня на 2020-2024 роки та викласти в наступній редакції:
«Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної
громади на 2020-2024 роки».
2. Внести зміни до розділів 6, 7 та 8 Програми енергоефективності
міста Коростеня на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Коростенської
міської ради тридцять п’ятої сесії VII скликання від 28.11.2019 р. №1645, та
викласти в новій редакції згідно з додатком.
3. В розділі 3 та 9 Програми енергоефективності Коростенської міської
територіальної громади на 2020-2024 роки словосполучення «місто
Коростень» у всіх відмінках замінити словосполученням «Коростенська
міська територіальна громада», а слово «місто» – на «територіальна
громада».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Ясинецького О.А.
Міський голова
Секретар міської ради
Заступник міського голови
Начальник фінансового управління
Начальник управління економіки
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради
Начальник юридичного відділу

Володимир МОСКАЛЕНКО
О. Олексійчук
О. Ясинецький
Л. Щербанюк
О. Жилін
О. Заєць
Т. Камінська

Додаток
до рішення 2 сесії Коростенської міської ради
VIIІ скликання від 24.12.2020 р. № 37
Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки
6. Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми1
Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.
у тому числі:
міський бюджет
державний бюджет
інші джерела, не заборонені законодавством

2020 рік
62,6

Роки реалізації Програми
2021 рік
2022 рік
2023 рік
307,7

62,6

307,7

-

-

289,4
500,02
289,4
500,0
-

2024 рік

Усього витрат на
виконання
програми

295,3

300,9

1255,9

295,3

300,9

500,0
1255,9
500,0

-

-

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету переглядається і затверджується щорічно міською радою за пропозицією управління
економіки
2
Співфінансування (в разі залучення інвестицій на енергоефективний проєкт)
1

7. Напрямки діяльності та заходи Програми
Назва
Перелік заходів програми
Строк
Виконавці
Джерела
напряму
виконання
фінансування
діяльності
заходу
(пріоритет
ні завдання)
I. Функціонування та супровід системи енергетичного менеджменту в територіальній громаді:
N
з/п

1

2

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн
2020
рік

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

Забезпечення моніторингу
споживання
ПЕР
бюджетними установами та
організаціями
територіаль
ної громади

1.1.Абонентське
обслуговування програми
ІСЕ (Інформаційної системи
енергомоніторингу)
1.2.Проведення навчань з
відповідальними особами
(енергоменеджерами
бюджетних установ та
організацій) по роботі з
програмою ІСЕ
1.3.Технічний супровід
програми ІСЕ, внесення
корегувань та доповнень

2020-2024
роки

Управління
економіки,
ТОВ «ФІАТУ»

Міський
бюджет

29,5

29,5

35,8

37,6

39,5

2020-2024
роки

Управління
економіки,
відповідальні особи
по роботі з
програмою ІСЕ

Міський
бюджет

0,3

0,7

0,9

0,9

0,9

2020-2024
роки

Управління
економіки,
ТОВ «ФІАТУ»

Міський
бюджет

-

-

-

-

-

Проведення
інформаційно-просвітницької
роботи

2.1. Проведення семінарів,
тренінгів, круглих столів з
питань енергозбереження та
енергоефективності (джерела
та інструменти фінансування
проєктів з енергозбереження
та підвищення
енергоефективності будівель,
програма «теплі кредити»,
програма «Енергодім»,
механізм ЕСКО тощо)

2020-2024
роки

Управління
економіки, житловокомунального
господарства,
уповноважені
банківські установи,
Фонд
енергоефективності,
громадські
організації, проєкти
та програми
міжнародної
технічної допомоги,
ЗМІ

Міський
бюджет

-

9,1

13,2

13,9

14,6

3

Очікуваний
результат3

- забезпечено
прозорість та
достовірність щодо
використання ПЕР;
- існує оперативний
контроль та аналіз
ефективності
використання ПЕР;
- оптимізовано
споживання
енергетичних
ресурсів в будівлях
бюджетних установ
та організацій
- забезпечено
обізнаність
населення в
питаннях
енергозбереження та
енергоефективності;
- розповсюджено
інформацію про
шляхи та методи
впровадження
енергоефективних
заходів;
- впроваджено
заходи щодо
виховання

Кількісні, якісні та показники ефективності, яких можна досягти в ході виконання заходів Програми наведено в розділі 8 « Результативні показники Програми»

2.2. Організація та
проведення Днів сталої
енергії

2020-2024
роки

Управління
економіки,
відділ освіти,
Центр позашкільної
освіти, громадські
організації, ЗМІ

Міський
бюджет

-

6,6

7,2

7,6

7,9

2.3. Проведення конкурсу
енергоефективних проєктів

2020-2024
роки

Міський
бюджет

-

15,6

17,1

18,0

18,6

2.4. Реалізація проєкту
команди-переможниці
конкурсу енергоефективних
проєктів

2020-2024
роки

Відділ освіти,
управління
економіки,
ЗМІ
Відділ освіти

Міський
бюджет

-

175,0

175,0

175,0

175,0

2.5. Друк інформаційнопросвітницьких матеріалів
(брошури, календарі тощо) та
виготовлення презентаційної
продукції
2.6. Поширення через місцеві
ЗМІ інформації про заходи з
енергозбереження

2020-2024
роки

Управління
економіки

Міський
бюджет

12,8

14,8

16,5

17,4

18,2

2020-2024
роки

Управління
економіки, ЗМІ

-

-

-

-

-

-

Міський
бюджет

-

2,0

9,2

9,7

10,2

42,6

253,3

274,9

280,1

284,9

-

-

-

-

-

2.7. Навчання, участь в
2020-2024
Управління
семінарах, навчаннях,
роки
економіки
тренінгах з питань
енергетичного менеджменту,
енергозбереження та
енергоефективності
Всього по розділу I. Функціонування та супровід системи енергетичного менеджменту
в територіальній громаді:
II. Забезпечення сталого енергетичного розвитку територіальної громади
3

Продуктивність сталого
енергетичного розвитку
територіальної громади

3.1. Ведення
бази енергоефективних
проєктів

2020-2024
роки

Управління економіки,
структурні підрозділи
виконавчого комітету
Коростенської міської
ради, підприємствапостачальники ПЕР

-

енергоефективної та
енергоощадної
свідомості та
культури;
- реалізовано
енергоефективний
проєкт
- проведено конкурс
енергоефективних
проєктів;
- підвищено знання
учнівської молоді в
питаннях
енергозбереження та
енергоефективності;
- реалізовано
енергоефективний
проєкт;
- розповсюджено
інформацію про
шляхи та методи
впровадження
енергоефективних
заходів;
- існує система
інформування
населення
- підвищено знання
та вдосконалено
систему
енергетичного
менеджменту
-

- створено базу
ерегоефективних
проєктів;
- забезпечено
позитивний імідж
територіальної
громади;

4

Енергетична
сертифікація
будівель

3.2. Організація та
проведення круглих столів,
конференцій, робочих
зустрічей

2020-2024
роки

3.3. Співпраця з
міжнародними проєктами
та програмами, асоціаціями
та громадськими
організаціями

2020-2024
роки

3.4. Розробка Плану дій зі
сталого енергетичного
розвитку та клімату
Коростенської міської
територіальної громади
до 2030 року

2020
рік

4.1. Розробка сертифікатів
енергетичної ефективності
для будівель закладів
бюджетної сфери
територіальної громади з
опалювальної площею

2020
рік

Управління економіки,
Асоціація
«Енергоефективні
міста України»,
Асоціація з
енергоефективності та
енергозбереження,
Українська асоціація
Енергосервісних
компаній, GIZ,
ПРООН, громадські
організації, ЗМІ
Управління економіки,
Асоціація
«Енергоефективні
міста України»,
Асоціація з
енергоефективності та
енергозбереження,
Українська асоціація
Енергосервісних
компаній, GIZ,
ПРООН, громадські
організації та інші
Управління економіки,
структурні підрозділи
виконавчого комітету
Коростенської міської
ради, підприємствапостачальники ПЕР,
бюджетні установи,
організації та
комунальні
підприємства, залучені
консультанти

Управління економіки,
відділ освіти,
акредитовані
експерти по
енергосертифікації
будівель

Міський
бюджет

-

5,4

14,5

15,2

16,0

-

-

-

-

-

-

Міський
бюджет,
ГО «Екоклуб»

20,0

-

-

-

-

Міський
бюджет

-

49,0

-

-

-

- залучено нових
партнерів (проєктів,
програм);
- реалізовано
енергоефективні
заходи, проєкти;
- зменшено
споживання ПЕР;
- покращено надання
комунальних послуг

- існує новий План
дій зі сталого
енергетичного
розвитку і клімату
Коростенської
міської
територіальної
громади до
2030 року;
- забезпечено
реалізацію політики
сталого
енергетичного
розвитку
- забезпечено
виконання ст. 5 п. 3
Закону України «Про
енергетичну
ефективність
будівель»;

понад 250 м2

5

Підвищення
енергоефекти
вності в
установах та
організаціях
бюджетної
сфери

5.1. Впровадження
енергоефективних заходів в
закладах бюджетної сфери
(термомодернізація
будівель, утеплення фасаду,
покрівлі, цоколю та підлоги
1-го поверху, заміна вікон,
реконструкція системи
освітлення та опалення,
інше)

2020-2024
роки

Управління
економіки, установи та
організації бюджетної
сфери,
Українська асоціація
Енергосервісних
компаній,
ЕСКО - компанії,
програми міжнародної
технічної допомоги

4

Співфінансування (в разі залучення інвестицій на енергоефективний проєкт)

54,4

14,5

15,2

16,0

62,6

307,7

289,4
500,04

295,3

300,9

-

Міський,
обласний,
державний
бюджети,
ЕСКО компанії,
залучені кошти

Всього по розділу II. Забезпечення сталого енергетичного розвитку територіальної громади:
Всього по Програмі:

20,0

- виготовлені
сертифікати для
будівель закладів
бюджетної сфери
- впроваджено
заходи з покращення
комфортних умов
перебування в
будівлях;
- забезпечено
виконання санітарногігієнічних вимог;
- зменшено
споживання
енергетичних
ресурсів та
фінансових витрат за
спожиті ПЕР;
- забезпечено співфінансування (у разі
отримання гранту),
для інвесторів як
перспектива
розвитку в сфері
енергозбереження та
енергоефективності
-

500,0

-

8. Результативні показники Програми
№
з/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.

Назва показника

Одиниця
виміру

Показники продукту
Кількість будівель бюджетних установ, організацій та
комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної
од.
системи енергомоніторингу (ІСЕ)
Кількість шкіл, які долучились до участі у конкурсі
од.
енергоефективних проєктів
Кількість дітей (учнівської молоді), які брали участь в конкурсі
осіб
енергоефективних проєктів
Кількість осіб, охоплених інформаційно-просвітницькими
осіб
заходами
Кількість залучених нових партнерів (проєктів, програм), в рік
од.
Кількість
будівель
бюджетної
сфери,
які
будуть
термомодернізовані (при умові залучення додаткових коштів),
од.
в рік
Кількість виготовлених енергетичних сертифікатів для будівель,
од.
в рік
Розроблений документ – План дій зі сталого енергетичного
од.
розвитку і клімату міста Коростеня до 2030 року
Показники якості
Частка видатків на оплату енергоносіїв в загальній структурі всіх
%
видатків міського бюджету
Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами
%
міста (в середньому, до попереднього року)

Секретар міської ради

Вихідні дані
на початок
дії
програми

2020
рік

82

82

82

82

82

82

10

0

11

12

12

13

40

0

43

46

46

49

-

300

310

330

350

375

-

0

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

-

0

2

1

1

1

-

1

-

-

-

-

3,9

3,6

3,6

3,3

3,3

3,0

-

10,0

5,0

3,0

2,0

1,0

Роки реалізації
2021
2022
2023
рік
рік
рік

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

2024
рік

