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                  Додаток 

до рішення Хустської міської 

ради від _______№ _______ 

 

ПРОГРАМА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

МІСТА ХУСТ  НА 2012 – 2015 РОКИ 

Вступ 

        Програма енергозбереження для міста Хуст на 2012 – 2015 роки є 
спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності 
використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери, як однієї з  
передумов для економічного розвитку міста. Суть Програми – реалізація 
комплексу із заходів  забезпечення ефективного використання енергетичних 
ресурсів.    

Програма розроблена відповідно до вимог  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в України», заходів Державної цільової економічної програми 
енергоефективності на 2011-2015 роки затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.03.2010 р. №243 з врахуванням наказу НАЕР від 
17.03.2009 р. №33  «Про затвердження Методики галузевих, регіональних 
програми енергоефективності та програм зменшення споживання 
енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального 
використання» є логічним продовженням політики реалізації завдань обласної 
Програми енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 
2009-2013 роки,  затвердженої рішенням Закарпатської обласної ради від 
24.04.2009 р. № 841. 

Програма спрямована на запровадження енергоефективних технологій, 

зменшення споживання  енергоресурсів та призначена для практичного 

використання в межах міської ради та реалізації на підприємствах 

комунального господарства, установах бюджетної сфери заощадження за 

рахунок впровадження енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних 

ресурсів, та відноснне скорочення бюджетних видатків на їх оплату. 

 

1. Мета та завдання Програми 

Мета Програми забезпечити ефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та житлово-комунальному 

господарстві, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, 

підвищення культури енергоспоживання. 

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих 

заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті 

державної політики в сфері енергозбереження, удосконалення міської системи 

з управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній та житлово-

комунальній сферах, формування у населення міста енергозберігаючого 
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світогляду, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного 

ефекту (додатки 1 та 2 до Програми).  

Комплекс цих заходів сформований на базі пропозицій підприємств 

житлово-комунального господарства, установ та організацій бюджетної сфери, 

управлінь виконавчого комітету, виконання яких дасть можливість залучити 

заощаджені за рахунок цього кошти міського бюджету на покращення стану 

міського господарства, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності 

та якості енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг 

для населення і соціально-побутових умов мешканців міста та передбачає:  

- удосконалення існуючої системи управлінням енергозбереження; 

- впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній 

сфері міста; 

- проведення енергетичного аудиту; 

- проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної 

інфраструктури; 

- впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних 

технологій; 

- стимулювання та популяризація енергоощадних заходів; 

- формування в суспільстві свідомого ставлення до 

енергоощадливості та необхідності підвищення енергоефективності; 

- розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня компетентності 

працівників з питань енергозбереження (здобування знань, передача досвіду 

тощо); 

- підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення 

потреб та комфорту споживачів; 

- зменшення собівартості житлово-комунальних послуг; 

- скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок 

реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та 

енергоефективності, встановленням контролю споживання енергоносіїв в 

бюджетній сфері міста; 

- залучення коштів державного та обласного бюджетів, а також 

грантових коштів до реалізації заходів з енергозбереження в бюджетній та 

комунальній сферах міста; 

- започаткування часткового використання нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії бюджетною та комунальною сферами міста. 

 



2. Ключові проблеми 

Енергозбереження є одним із пріоритетних напрямків діяльності 

виконавчого комітету Хустської міської ради щодо ефективного втілення в 

життя державної політики енергозбереження. 

Проте, для нашого міста, як і для багатьох регіонів України 

пострадянського простору, характерним є значна енерговитратність сфер 

економіки, комунальної та бюджетної сфер. Ця проблема виникла ще на стадії 

формування інфраструктури та існує до цього часу. 

Практика показує, що питання істотного зниження енерговитрат може 

бути вирішена, коли проблема виділяється в окрему чітко структуровану 

систему та вивчається всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього 

середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх 

джерела, визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі 

рекомендації з їх досягнення.  

Серед таких проблем є: 

- фінансова незбалансованість житлово-комунальних підприємств, 

постійне зростання вартості енергоресурсів; 

- несвоєчасність розрахунків окремих груп споживачів за використані 

енергоносії та борги минулих років; 

- 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 

паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері, в житлово-комунальному 

господарстві, в побуті тощо; 

- відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб 

до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження. 
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3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 

        Світова економічна криза і поступове дорожчання паливно-енергетичних 

ресурсів вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та 

енергоефективності. 

        Комплексна Програми енергоефективності та енергозбереження 

Закарпатської області на 2009-2013 роки, яка діє, розроблялась у відповідності 

до Комплексної державної програми з енергозбереження, основним завданням 

якої було забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок 

зменшення обсягу їх споживання шляхом реалізації організаційних та 

маловитратних заходів в галузях економіки області, бюджетній та комунальній 

сферах, які спрямовувались на зведення до мінімуму марнотратства, ліквідацію 

непродуктивних витрат енергоресурсів, в тому числі і бюджетних витрат на 

енергоносії. 

          Виконання заходів цієї програми за останні роки дало можливість значно 

зекономити витрати на енергоносії. Основним пріоритетом при виконанні 

заходів Програми було і залишається надання переваги зменшенню обсягу 

споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності 

їх використання, а також недосконалість і неврегульованість механізму 

контролю за її виконанням. А в цілому її виконання обумовлене загальним 

соціально-економічним становищем в країні, в тому числі і місті,  а також 

інвестиційними можливостями та спрямуванням фінансових потоків у сферу 

енергозбереження. 

         На сьогоднішній день, підвищення рівня енергоефективності в усіх 

галузях економіки визначено Урядом України як пріоритетні напрямки безпеки 

нашої країни. На сучасному етапі розвитку України фактор зниження 

енергоємності валового внутрішнього продукту є головним чинником для 

забезпечення енергетичної незалежності держави та підвищення її енергетичної 

безпеки, а також сталого соціально-економічного розвитку. 

     Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 

Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки, 

передбачає створення умов для зниження рівня енергоємності валового 

внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави, 

збільшення обсягу використання альтернативних та відновлюваних джерел 

енергії, вторинних енергетичних ресурсів (впровадження когенераційних 

технологій та технологій, що передбачають використання теплових насосів, 

електричного теплоакумуляційного обігріву), визначення найбільш 

перспективних і результативних напрямів зменшення рівня енергоємності 

валового внутрішнього продукту, удосконалення законодавства, розроблення 

відповідних стандартів, нормативів і технічних регламентів, необхідних для 

формування ефективної системи управління енергоефективністю. 

      Якщо для сфери виробництва та надання послуг результатом 

енергозбереження є зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері 

стимулювати економію енергоресурсів складніше. Саме тому, Програма 

енергоефективності та енергозбереження м.Хуст розроблена з метою створення 
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ефективної системи управління енергозбереженням та втілення комплексу 

заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та 

комунальній сферах міста, а також можливості залучення для цього коштів 

державного бюджету та інвестиційних коштів, в тому  числі грантових коштів. 

 

4. Очікувані результати, ефективність Програми. 

 

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації усіх поставлених 

завдань і заходів Програми, які в основному передбачають: 

- створення ефективної системи управління енергозбереженням, 

моніторингу та контролю за споживання паливно-енергетичних ресурсів 

об’єктами бюджетної та комунальної сфери; 

- зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів 

установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету; 

- проведення модернізації об’єктів комунального господарства, 

впровадження новітніх енергоефективних технологій; 

- економію коштів міського бюджету; 

- залучення коштів державного, обласного бюджетів та грантових 

коштів на реалізацію проектів та заходів з енергозбереження; 

- застосування механізму відновлювального фінансування 

енергозберігаючих заходів. 

-  

5. Обсяги та джерела фінансування, організація, здійснення 

моніторингу та узагальнення результатів виконання Програми. 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 18,6 млн.грн., у 

тому числі 5,0 млн.грн. – за рахунок місцевого бюджету, 13,6 млн.грн. – за 

рахунок інших джерел. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування 

міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

головному розпорядникові бюджетних коштів, та у разі потреби уточняються 

завдання та заходи Програми. 

Управління міськвиконкому, підприємства, установи та організації, 

відповідальні за здійснення запланованих заходів забезпечують їх реалізацію у 

повному обсязі та у визначені строки, та щоквартально до 10 числа місяця 

наступного за звітним періодом інформують управління економіки міста про 

хід їх виконання. 

Управління економіки міста щоквартально до 15 числа місяця, що настає 

за звітним періодом, надає узагальнену інформацію про хід виконання 

Програми постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, 

планування, бюджету та фінансів міської ради. 
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Додаток 1 

 

Основні та організаційні заходи виконання  

Програми енергоефективност та енергозбереження і м. Хуст на 2012 – 2015 роки 

 

№ 

пп 
Назва заходу Термін виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1.  

Вдосконалення системи управлінням енергозбереження в 

м.Хуст (створення окремого відділу (центру, сектору) з 

питань енергозбереження, або групи енергоменеджерів)  

Протягом дії 

програми 

Заступники міського голови, керівники 

управлінь міськвиконкому, залучені 

організації 

2.  
Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетній 

сфері міста 

Протягом дії 

програми 

Керівники управлінь міськвиконкому, 

залучені організації 

3.  
Проведення енергетичного аудиту в бюджетних 

установах та організаціях міста 

Протягом дії 

програми 

Керівники управлінь міськвиконкому, 

залучені організації 

4.  

Поновлення даних енергетичних паспортів в кожній 

бюджетній установі та здійснення інвентаризації 

енергоспоживаючого обладнання. 

Липень-жовтень 

2012 року 

Відповідальні особи управлінь 

міськвиконкому, керівники бюджетних 

установ 

5.  

Визначення переліку обладнання, яке експлуатується з 

низьким значенням ККД і призводить до перевитрат 

паливно-енергетичних ресурсів, з метою подальшої їх 

заміни 

Вересень 2012 

року 

Відповідальні особи управлінь 

міськвиконкому, керівники бюджетних 

установ  

6.  
Створення та постійне поновлення бази 

енергозберігаючих проектів 

Протягом дії 

програми 

Керівники управлінь міськвиконкому та 

підпорядкованих бюджетних установ, 

керівники комунальних підприємств 

7.  

Повне оснащення бюджетних установ та житлового 

фонду міста засобами обліку та регулювання споживання 

енергоносіїв. 

Протягом дії 

програми 

Керівники управлінь міськвиконкому та 

підпорядкованих бюджетних установ, 

керівники комунальних підприємств 
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8.  

Повна заміна в бюджетних установах міста ламп 

розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні типу 

КЛЛ 

Протягом дії 

програми 

Керівники управлінь міськвиконкому та 

підпорядкованих бюджетних установ 

9.  

Проведення тижня енегоефективності 

(енергозбереження) в місті в рамках загальнонаціонального 

тижня енергоефективності (енергозбереження)  

Щорічно у 

жовтні місяці 

Керівники управлінь міськвиконкому 

10.  
Проведення заходів популяризації енергозбереження, які 

спрямовані на формування в суспільстві свідомого 

ставлення до необхідності підвищення енергоефективності 

Постійно 

Керівники управлінь міськвиконкому та 

відповідальні особи управлінь 

міськвиконкому, керівники бюджетних 

установ та комунальних підприємств 
 

 

Секретар міської ради                В. Ерфан 

 


