УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 29.07.2016 № 17-XIII-7
м. Слов’янськ
Про
затвердження
Програми
впровадження
політики
енергозбереження у м.Слов’янську
на 2016-2018 роки

З метою реалізації основних напрямків політики енергозбереження,
підвищення рівня використання енергетичних ресурсів, зменшення видатків з
місцевого бюджету на оплату енергоносіїв та отримання максимального ефекту
від впровадження енергоефективних заходів, враховуючи рішення виконавчого
комітету від 07.06.2016 № 401 «Про клопотання перед міською радою про
затвердження Програми впровадження політики енергозбереження у
м. Слов’янську на 2016-2018 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1.
2.

3.

Затвердити Програму впровадження політики енергозбереження у
м. Слов’янську на 2016-2018 роки (додається).
Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на управління
інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов’янської
міської ради (Рубан А.Є.).
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Шаульську В.В. та на постійну комісію з питань економічної політики,
бізнесу, бюджету та фінансів Адейкіна М.М.

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 29.07.2016 № 17-XIII-7

Програма впровадження політики енергозбереження
у м. Слов’янську на 2016-2018 роки
1.

Мета та завдання

Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності
Слов’янської міської ради.
Програма впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську
на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону
України «Про енергозбереження» та Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2011 р. № 1056
«Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження».
Мета Програми - забезпечення ефективного використання паливноенергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та житлово-комунальному
господарстві, скорочення витрат на використання енергоресурсів, підвищення
культури енергоспоживання.
Організаційні заходи щодо реалізації Програми у м. Слов’янську
спрямовані на забезпечення реалізації в місті державної політики в сфері
енергозбереження, створення міської системи управління енергоспоживанням,
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в
бюджетній та житлово-комунальній сферах.
Для досягнення поставленої мети передбачається реалізація наступних
завдань:
створення організаційно-правових передумов розробки системи
управління енергоспоживанням;
проведення енергетичного аудиту об’єктів комунальної власності;
проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної,
бюджетної інфраструктури міста;
впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;
стимулювання енергоощадних заходів;
популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг
енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;
постійний моніторинг та контроль споживання енергоресурсів у
бюджетній сфері міста;
реалізація капітальних проектів у сфері енергозбереження та
енергоефективності;
залучення коштів державного та обласного бюджетів, а також грантових
коштів до реалізації заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній
сферах міста;
запровадження
часткового
використання
нетрадиційних
та
відновлюваних джерел енергії бюджетною та комунальною сферами міста.
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2.

Визначення ключових проблем

Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її
розвитку є проблеми енергетичної безпеки, стабільного енергозабезпечення та
ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою
залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства.
На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають
до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення
адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати,
нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
тощо.
Забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями спонукає до зниження
енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній,
бюджетній.
Для нашого міста також, як і для багатьох міст України характерним є
значна енерговитратність сфер економіки, комунальної та бюджетної сфер. Ця
проблема виникла ще на стадії формування інфраструктури та існує до цього
часу.
Серед основних проблем, що підлягають вирішенню є:
постійне зростання вартості енергоресурсів;
висока затратність більшості діючих систем енергопостачання;
недостатність коштів в міському бюджеті на впровадження
енергоощадних та енергоефективних заходів в бюджетній сфері;
низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних
технологій;
відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження;
відсутність в місті бази цільових проектів з енергозбереження та брак
коштів на розробку проектно-кошторисної документації;
низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження
енергоощадних та енергоефективних заходів;
неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду міста
засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;
недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливноенергетичних ресурсів в бюджетній сфері, в житлово-комунальному
господарстві, в побуті тощо;
відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб до
впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.
3.

Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Питання істотного зниження енерговитрат може бути вирішено шляхом
виділення проблеми в окрему чітко структуровану систему та всебічного
вивчення у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, встановлення
причин виникнення зайвих енерговитрат та їх джерел, визначення ключових
цілей і вироблення конкретних рекомендацій з їх досягнення.
Комплекс
заходів,
направлених
на
розв’язання
проблем
енергозбереження, що входять до Програми, сформовано на підставі
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пропозицій підприємств житлово-комунального господарства, установ та
організацій бюджетної сфери, виконання яких дасть можливість залучити
заощаджені за рахунок цього кошти міського бюджету на модернізацію і
розвиток міської інфраструктури, підвищення надійності та якості
енергопостачання (додаток).
Основними результатами діяльності з енергозбереження міста
Слов’янська є приєднання міста Слов’янська до Європейської ініціативи
"Угода мерів" у вересні 2015 року, створення у квітні 2016 року відділу
інвестицій та енергоефективності в управлінні інвестицій, енергоефективності
та зовнішніх відносин, проведення навчання спеціалістів відділу за напрямами
енергозбереження та енергоефективності.
За результатами аналізу споживання енергоресурсів бюджетними
установами міста Слов’янська за 2015 рік становило:
4 066 тис. кубічних метрів природного газу,
4 052 тис. кіловат-годин електроенергії,
23,076 тис. гігакалорій теплової енергії.
На оплату спожитих енергоресурсів витрачено 43,0 млн. гривень коштів
міського бюджету.
Основним
пріоритетом
Програми
впровадження
політики
енергозбереження в м. Слов’янську є зменшення обсягу споживання паливноенергетичних ресурсів, створення ефективної системи управління
енергозбереженням та втілення комплексу заходів щодо реалізації потенціалу
енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста.
4.

Очікувані результати, ефективність плану заходів.

Очікуваними результатами, підтверджуючими ефективність Програми
заходів будуть:
створення ефективної системи управління енергозбереженням,
складовими якої є системи моніторингу та контролю за споживання паливноенергетичних ресурсів об’єктами бюджетної та комунальної сфери;
зменшення на 2-3 % щорічно обсягів споживання паливно-енергетичних
ресурсів установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого
бюджету;
модернізація об’єктів комунального господарства, впровадження новітніх
енергоефективних технологій;
економія коштів міського бюджету;
залучення коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, грантових
коштів на реалізацію проектів та заходів з енергозбереження;
формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та
необхідності підвищення енергоефективності.

4

Додаток
до Програми впровадження
політики енергозбереження у
м. Слов’янську на 2016-2018 роки

План заходів щодо впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 роки
№
пор.

Назва заходу

Термін
виконання

1

Створення організаційно-правових передумов розробки
системи управління енергоспоживанням

2016

2

Розробка і затвердження положення про моніторинг
споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктами
комунальної власності м. Слов’янська

2016

3

Визначення відповідальних посадових осіб за збір і надання
інформації про фактичне споживання енергетичних ресурсів
об’єктами комунальної власності м. Слов’янська
Первинний аналіз даних споживання енергоресурсів
об’єктами комунальної власності м. Слов’янська на
01.01.2016, з метою визначення розрахункової базової
величини
Створення автоматизованих робочих місць з моніторингу
енергоспоживання та інших енергоощадних процесів

2016

4

5

6

Здійснення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв
у бюджетній сфері міста.

2016

2016-2017

Постійно

Виконавці
Заступники міського голови.
Управління інвестицій,
енергоефективності
та зовнішніх відносин.
Заступник міського голови.
Начальник управління інвестицій,
енергоефективності
та зовнішніх відносин.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.

Коди Орієнтовний
джерел
обсяг
фінансу фінансування
(тис. грв)
вання
Не потребує

Не потребує

Не потребує

Не потребує

40,0

Не потребує
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№
пор.

Назва заходу

7

Виявлення та оцінка нових можливостей для впровадження
енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії

8

Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку міста
Слов’янська до 2020 року в рамках виконання Європейської
ініціативи "Угода мерів"

Термін
виконання
постійно

2016

9

Впровадження електронної системи щоденного моніторингу
споживання енергоносіїв об’єктами комунальної власності
м. Слов’янська

2017-2018

10

Проведення енергетичного аудиту об’єктів комунальної
власності м. Слов’янська

2017-2018

11

Створення енергетичних паспортів об’єктів комунальної
власності м. Слов’янська та здійснення інвентаризації
енергоспоживаючого обладнання

2017-2018

12

Визначення переліку обладнання з низьким значенням
коефіцієнта корисної дії, яке під час експлуатації призводить
до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, з метою
подальшої його заміни чи модернізації

2017-2018

Виконавці
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ,
керівники комунальних підприємств.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Залучені підприємства та організації.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Залучені підприємства та організації.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Залучені підприємства та організації.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Залучені підприємства та організації.
Керівники управлінь та відділів міської
ради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Залучені підприємства та організації.

Коди Орієнтовний
джерел
обсяг
фінансу фінансування
вання
(тис. грв)
Не потребує

30,0

Згідно з
кошторисними призначеннями
Згідно з
кошторисними призначеннями
Згідно з
кошторисними призначеннями
Згідно з
кошторисними призначеннями

6

№
пор.
13

14

Назва заходу
Створення та постійне поновлення бази енергозберігаючих
проектів. Пошук та залучення джерел фінансування для
впровадження цих проектів (кошти державного бюджету та
приватних інвесторів, донорські кошти, цільові кредити і
гранти тощо)
Оснащення бюджетних установ і житлового фонду міста
засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв,
зокрема теплової енергії

Термін
виконання
Постійно

2017-2018

15

Підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної
сфери та багатоповерхових житлових будинків у
м. Слов’янську (утеплення фасадів, заміна старих вікон на
енергозберігаючі, реконструкція теплових вводів, заміна
ламп тощо)

Постійно

16

Проведення заходів популяризації енергозбереження, які
спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення
до необхідності підвищення енергоефективності (проведення
днів сталої енергії, проведення семінарів, тренінгів,
факультативних занять в навчальних закладах, конкурсів
малюнків, фотографій на відповідну тематику тощо) та обмін
досвідом у сфері енергозбереження шляхом участі в робочих
зустрічах, навчальних семінарах, форумах, конференціях,
"круглих столах"

Постійно

Коди Орієнтовний
джерел
обсяг
Виконавці
фінансу фінансування
вання
(тис. грв)
Керівники управлінь та відділів міської
Згідно з
ради, керівники бюджетних установ.
кошторисУправління інвестицій,
ними призначеннями
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Залучені підприємства та організації.
Керівники управлінь та відділів міської
Згідно з
кошторисради, керівники бюджетних установ.
Управління інвестицій,
ними призначеннями
енергоефективності та зовнішніх відносин.
Експлуатуючі організації.
Населення міста.
Керівники управлінь та відділів міської
Згідно з
кошторисради, керівники бюджетних установ.
ними приУправління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин.
значеннями
Експлуатуючі організації.
Населення міста.
Керівники управлінь та відділів міської
Згідно з
ради, керівники бюджетних установ.
кошторисУправління інвестицій,
ними приенергоефективності та зовнішніх відносин.
значеннями
Залучені організації.
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