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укрАiFIА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCьKOi ОБЛАСТI

рIшЕння
XIV сесiя VIII скликання

" " жовтня 2О21 р.
смт Краснок)лськ

л} _vIII

Про затвердження
Програми енергозбереження
та енергоефективностi
KpacHoKyTcbKoi селищноi ради
на 2022-2026 роки

з метою забезпечення ефективностi ЁикористаншI п€lливно-
енергетичних pecypciB У бюджетнiй сферi, вжиття под€lльших заходiв з
розвитку €Lльтернативних джерел енергii та енергозбереження, пiдвищеннrl
культури енергосПоживаннrI, вiдповiдно до ЗаконУ УкраiЪи <Про
енергозбереження>>, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
01.03.2010 Jф 243 оПро затвердження .Щержавноi цiльовоi економiчноi
програми енергоефективностi>>, розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 27.07.2006 JФ 436-р <Про затвердження плану заходiв на 20О6-20з0 роки
щодо реалiзацii Енергетичноi стратегii Украiни>, керуючий статтею 27
закону Украiни <про мiсцеве самоврядування в Украiъi>>, Краснокутська
селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму енергозбереженнrI та енергоефективностi
KpacHoKyTcbKoi селищноi ради На 2022 2О26 роки (дuлi _ Програма)
(додаеться).
2. ФiнаНсовомУ управлiнню KpacнoкyTcbкoi селищноi ради при формуваннi
селищнОго бюдЖету на 2022 piK передбачити кошти на реалiзацiю заходiв
програми, фiнансування яких здiйснюеться за рахунок коштiв селищного
бюджету.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на постiйну депутатську
комiсiю з питань житлово-комун€tлъного господарства, транспорту, зв'язку
(Сергiй СУСЛО)

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ



,Щодаток до рiшення
XIV cecii VIII скликання

Краснокугськоi селищноi радивiд жовтня 202Ip. Nч _-Уlц

прогрАмА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI

KPACHoKyTcbKoi сЕлищноi рАди нА 202 2 - 2026роки

IIАспорi
Програми енергозбереження та енергоефективностi
к i селищноi ради на2022-2026о bkol селищно кина

1 Назва програми
Програма енергозбеРеженнЯ та енергоефектив-
HocTi Краснокутськоi селищноi ради на 2О22 -
2026 роки

2 Розробник програми Вiддiл стратегiчного розвитку та мунiц"пй*"*
iнiцiатив апарату Краснокутськот селишнот папи

J вiдповiдальнi виконавцi
програми

Вiддiл житлово-комунаJIьного господарства та
благоустрою, транспорту та екологii аlrарату
Краснокутськоi селищноТ ради

4 Учасники програми краснокутська селищна територiальна громада
5 TepMiH реалiзацii програми 2022-2026 роки
6 Перелiк бюджетiв, якi беруть

участь у виконаннi програми
Мiсцевий бюджет, iншi види бюджетiв

7 Обсяги фiнансування програп,{и
(грн,)

50 000 000

8 Мета програми Забезпечення ефективного використання
паливно-енергетичних pecypciB у бюджетнiй
сферi Краснокутськоi селищноТ р4ди, сферi
теплопостачання та надання комунаJIьних послуг,
скорочення бюджетних витрат на використання
енергоресурсiв, пiдвищення культури
енергоспоживання

9 Очiкуванi результати виконання
програп{и

зменшення обсягiв споживання паливно-
енергетичних pecypciB у закладах та установах
селищноi ради; проведення модернiзацiт об'ектiв
теплопостачання, впровадження HoBiTHix
енергоефективних технологiй; економiя коштiв
мiсцевого бюджету.



програма енергозбереження та енергоефективностi Краснокутськоi
селищноi ради на 2022 _ 2026 роки (далi - Програма) розроблена вiдповiдно до
Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, Закону Украiни <Про
енергозбереження>> та Закону Украiни <Про шIьтернативнi джерела енергii>.

теплопостачання та надання
на використання

поживання.

Комплекс цих заходiв сформований на ocнoBi пропозицiй КраснокутськоТ
селищноi ради. Виконання цих заходiв дасть можливiсть залrIити заощадженi
кошти на покращеннrI стану установ та населених пунктiв цромади,
модернiзацiю i розвиток, пiдвищення надiйностi та якостi енергопостачаннrI,
покращення якостi надання комунаJIьних послуг для населення i соцiально-
побутових умов мешканцiв населених пунктiв та передбачае:

1) зменшення споживання п€lJIивно-енергетичних pecypciB у сферi
теплопостачання в установах та закладах селищноi ради за рахунок
стимулювання та впрOвадження енергозберiгаючих заходiв;

2) пiдвищення надiйностi систем постачаннrI енергоносiiв;
3) впровадження HoBiTHix енергоефективних та енергоощадних

технологiй;
4) популяризацiю економiчних, екологiчних та соцiалъних переваг

енергозбереженнЯ, пiдвищення управлiнськоГо та освiТнього piBHiB у цiй сферi;
5) скорочення поточних видаткiв мiсцевого бюджету за рахунок реалiзацii

капiтальних проектiв у сферi енергозбереження та енергоефективностi,
встановЛеннЯ контролЮ за споживанняМ енергоносiiЪ У бюджетнiй сферi
Краснокутськоi селищноi ради;

б) залучення коштiв бюджетiв ycix piBHiB, а також грантових i кредитних
коштiв на реалiзацiю заходiв з енергозбереження Краснокутськоi селищноi
ради;

/) запровадження часткового використання ЕLльтернативних та мiсцевих
видiв пЕlлива установами та закладами Краснокутськоi селищноi ради;

1. МЕТА I ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

комун€rльних послуг,
енергоресурсiв,

скорочення бюджетних
пiдвищення культуривитрат

енергос
програма мiстить органiзацiйнi заходи та перелiк енергозберiгаючих

заходiв, виконання яких спрямоване на забезпечення реалiзацii державноi
полiтики у сферi енергозбереження, вдосконzLлення системи управлiння
енергозбереженням, спрямованоi на пiдвищення ефективностi використання
паIIивно-енергетичних pecypciB у бюджетнiй та комунальнiй сферах,
формування в населеннrI свiтогляду, орiентованого на енергозбереження,
отриманНя енергоЗберiгаюЧого, соцiального та економiчного ефекту.



8) постiйний монiторинг споживання енергоносiiв в установах i закладах
та впровадження енергозберiгаючих заходiв.

2. визнАчЕнНя ключових проБлЕм, н; розв,язАння яких
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

одними з найбiльш гострих проблем Украiни на сr{асному етапi i]
розвитку е проблеми стабiльного енергозабезпечення
використання енергоресурсiв, вiд вирiшення яких значною
piBeHb економiчного i соцiального розвитку громади.

На сьогоднiшнiй день в YKpaiHi зробтае вплив чинникiв,lдсL vDvl\Jлtlllllr.llll лЕfl.ь L JкPalнr зростае вплив чинникlв, що спонукають
до енергозбереження: постiйне зростання цiн на енергоносii, пiдвищення
аДМiНiСТРаТИВНОi Та економiчноi вiдповiдальностi за перевитрати,
нерацiоН€tльне та неефективне викорисТаннЯ п€UIивно-енергетичних pecypciB
тощо.

Проблема незбалансованого внутрiшнього споживання паJIивно-
енергетичних pecypciB мае гостро негативнi економiчнi й соцiальнi наслiдки,
обмежуючи потенцiал пiдвищення якостi життя украiъських громадян.

Енергозбереження на сучасному етапi це не просто дбайливе
витрачання енергii i палив8, Це полiтика, яка бере за основу науковий погляд на
процеси виробництва, розподiлу та використання енергii, працi, основних
фондiв, сировини та матерiалiв.

проблем забезпечення в
прiоритетним завданнrI

Постiйне дорожчання п€UIивно-енергетичних pecypciB, вiдсутнiсть
альтернативних джерел енергопостачання вимагае особливоi уваги до питань
енергозбереження та енергоефективностi.

серед причин, якi негативно впливають на зниження енерговитрат, е:
1) високий piBeHb заJIежностi вiд iмпортного г€tзу, низька ефективнiсть

використання енергii;
2) постiйне зростання BapTocTi енергоресурсiв;
3) недостатнiсть коштiв у мiсцевому бюджетi на впровадження

енергоощадних та енергоефективних заходiв;
4) вiдсутнiсть централiзованоi роботи в напрямку енергозбереження та

енергоефективностi;
7) недостатнiй piBeHb знань у сферi енергозбереження та eKoHoMii

пшIивно-енергетичних pecypciB в установах та закJIадах селищноi ради, в побутi
тощо;

8)вiдсутнiсть механiзму стимулюваннJI керiвникiв, вiдповiдальних осiб
установ та закJIадiв до впровадження та реалiзацii заходiв з енергозбереження.

CBiToBa тенденцiя
енергоносiями ставить
енергоспоживання в ycix
бюджетнiй.

та ефективного
мiрою з€Lпежить

необхiдному обсязi
щодо зниження



3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХIВ ТА ЗАСОБIВ РОЗВ,ЯЗАННЯ
проБлЕми

Енергозбереження
,

залишаеться одним iз прiоритетних напрямкiв
дtяльностi селищноi ради щодо ефективного втiлення в життя державноi
полiтики енергозбереження та енергоефективностi.

основними завданнями Програми е створення ефективноi системи
управлiннЯ енергозбереженням, скорочення витрат енергоресурсiв,
удосконЕlленнЯ облiкУ та контрОлю за ik витраТами, втiлення комплексу заходiв
для реалiзацiI потенцiалу енергозбереження В установах та закладах селищноi
ради, а також можпивостi залl"rення для цjого коштiв державного бюджету та
iнвестицiйних коштiв, у тому числi грантових.

В установах та закJIадах Краснокутськоi селищноi ради виконано низку
технlчних заходlв щодо скорочення енергоресурсiв: замiна вiконних та
дверних блокiв на метаIIопластиковi, замiна г€вових котлiв на твердопаливнi,
встановлення свiтлодiодних ламп замiсть ламп розжарювання та
люмiнесцентних, капiтальний ремонт та утеплення покрiвель та iнше.

.ЩосягненнЯ метИ ПрограмИ передбачаеться шляхом реалiзацii заходiв
органiзацiйного та технiчного характеру.

2) проведення iнформацiйноi кампанii серед споживачiв енергоресурсiв,
молодi, дiтей дошкiльного Biky щодо поширення iнформацii про ефект""rп. ,u
ощадлиВе спожиВання п€uIивно-енергетичних pecypciB.

,Що заходiв технiчного характеру належать:
1) модерНiзацiЯ дiючих котелень переобладнання, реконструкцiя та

технiчне переоснащення;
2) пiдвищеншI ефективностi дiючих систем теплопостачання - замiна

тепломереж, застосування попередньо iзольованих труб, змiна схеми
теплопостачання iз використанням критерiю ефективностi використання енергii
та окупностi витрат;

3) продовження практики впровадження сrIасних систем облiку та
реryлювання споживанIuI енергоносiiЪ;

4) утепленнrI та ущiльнення будiвель;
5) оптимiзацiя електроспоживання та замiна традицiйних освiтлювЕtльних

приладiв внутрiшнього i зовнiшнього освiтлення сучасними
енергозберiгаючими освiтлювшIьними приладами;

6) пiдвищення рiвня
рахунок впровадження
обладнання.

рацiонального використання пЕuIива та енергii за
енергозберiгаючих технологiй i вiдповiдного



4. ОЧIКУВДНI РЕЗУЛЬТДТИ, ЕФЕКТИВНIСТЬ ПРОГРДМИ

позитивний ефект очiкуеться отримати вiд реалiзацii Bcix поставлених
завдань i заходiв Програми, якi в ocHoBHoIvIy передбачають:

l) зменшення обсягiв споживання паJIивно-енергетичних pecypciB у
закладах та установах селищноi ради;
2)проведення модернiзацii об'ектiв теплопостачання, впровадження

HoBiTHix енергоефективних технологiй;
3) економiю коштiв мiсцевого бюджету;
4) залl^rення коштiв бюджетiв ycix piBHiB, кредитних та грантових коштiв

на реалiзацiю проектiв i заходiв з енергозбёреження;
5) фОРМУВання орiентованого на енергоефективнiсть свiтогляду громади

на Bcix рiвнях суспiльного життя;
б) застосування механiзму вiдновлюв€tльного фiнансування

енергозберiгаючих заходiв.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФIНАНСУВАННЯ, МОНIТОРИНГ ТА
УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

обсяг фiнансування Програми уточнюеться щороку пiд час формування
мiсцевого бюджеry на вiдповiдний pik у межах видаткiв, передбачених
головному розпорядниковi бюджетних коштiв, i в разi потреби - уточняються
завдання та заходи Програми.

6. ПЕРЕЛIК ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИХ ЗАХОДIВ ПРОГРАМИ :

1. Реконструкцiя вуличного освiтлення iз встановленням свiтильникiв зi
свiтлодiодними лампами, свiтильникiв на сонячних батареях.

2. Модернiзацiя опалення примiщень установ та закJIадiв селищноi Ради.
3. Реконструкцiя котельних примiщень iз встановленням котлiв на

агIьтернативному видi палива.
4. Замiна BiKoH та двереЙ у примiЩеннях установ та закладiв селищноi ради.
5. УТеПЛеННЯ cTiH та дахiв примiщень установ та закJIадiв селищноi ради.
6. Встановлення установок €lJIьтернативноi енергетики (вiтрянi та сонячнi

електростанцii).
7. Просвiтницька та консультативна робота серед населення щодо

впровадження енергозберiгаючих технологiй у приватному cekTopi.
8. ЗастоСуваннЯ енергоефективноХ технолоГiй та потужнОстей у дiяльностi

комун€шьних пiдприемств селищноТ ради.

Секретар селищноi ради Валентина оВЧАРВнко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до про€кry рiшення

Краснокутськоi селищноi ради
..про затвердження Програми енергозбереженшя та енергоефективностi

Краснокутсько[ селищноi ради на 2022:2026 рокш>

1. Обrрунтування необхiдностi прийняття рiшення
Проскт рiшення селищноi ради <Про затвердження Програми

енергозбереження та енергоефективностi Краснокутськоi селищноi ради на2о22-
2026 роки>) розроблений вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про енергозбереження),
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.0з.2010 J\Ъ 243 <Про
затвердження ,Щержавноi цiльовоi економiчноi програми енергоефективностi>>,
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украi'rrи вiд 27.07.2006 JЮ 4З6-р <Про
затвердження плану заходiв на 2006-2030 роки щодо реа.пiзацii Енергетичноi
стратегii Украiни>, cTaTTi 27 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>.

Проект рiшення розроблений з метою забезпечення ефективного
використання п€tливно-енергетичних pecypciB у бюджетнiй сферi Краснокутськоi
СеЛИЩНОi РаДИ, сферi теплопостачання та надання комунЕtльних послуг,
скороченtш бюджетних витрат на використання енергоресурсiв, пiдвищення
культури енергоспоживання.

2. Мета i завдання прийняття рiшення
затвердження Програми енергозбереження та енергоефективностi

KpacHoKyTcbKoi селищноТ ради на 2022 - 2026 роки (далi - Програма) з метою
забезпечення ефективностi використання пЕLливно-енергетичних pecypciB у
бюджетнiй сферi, вжиття под€rльших заходiв з розвитку €IJIьтернативних джерел
енергii та енергозбереження, пiдвищення культури енергоспоживання.

Завдання:
1) зменшення споживання пЕlJIивно-енергетичних pecypciB у сферi

теплопостачання в установах та закладЕж селищноi ради за рахунок стимулюваннrI
та впровадженнrI енергозберiгаючих заходiв;

2) пiдвищення надiйностi систем постачання енергоносiiъ;
3) впровадження HoBiTHix енергоефективних та енергоощадних технологiй;
4) популяризацiю економiчних, екологiчних та соцiальних переваг

енергозбереження, пiдвищення управлiнського та освiтнього piBHiB у цiй сферi;
5) скороЧеннЯ поточниХ видаткiв мiсцевого бюджету за рахунок реалiзацii

капiтальних проектiв у сферi енергозбереження та енергоефективностi,
встановЛеннЯ контролЮ за споживанняМ енергоносiiВ У бюджетнiй сферi
Краснокутськоi селищноi ради;

6) залучення коштiв бюджетiв ycix piBHiB, також грантовихU.r 5.1JIу,lýrt-lпх r(Um,t,lIJ Ut()лже,l,lв yclx plBHlB, а також грантових l кредитних
коштiв на реалiзацiю заходiв з енергозбереження KpacHoKyTcbKoi селищноi ради;

7)запровадження часткового використання аJIьтернативних та мiсцевих
видiв пulJIива установами та закладами KpacHoKyTcbKoi селищноI ради;

8) постiйний монiторинг споживання енергоносiiъ в установах i закладах та
впровадження енергозберiгаючих заходiв.



3. Фiнансово-економiчне обrрунryвання
Обсяг фiнансування Програми уточнюеться щороку пiд час формування

Мiсцевого бюджету на вiдповiдний piK у межах видаткiв, передбачених головному
РОЗпОрядниковi бюджетних коштiв, i в разi потреби уточняються завдання та
заходи Програми.

Начальник вiддiлу
стратегiчного розвитку
та мунiцппальних iнiцiатив
апарату селищноi ради ЯН ЖУЧЕНКО


