УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА
Восьмого скликання
Перша сесія

РІШЕННЯ

24.12.2020

РАДА

№29

Про
затвердження
Програми
стимулювання
населення
м. Енергодара
до
впровадження
енергоефективних заходів на 20212023 роки
З метою забезпечення ефективного використання та збереження
енергоресурсів, заощадження коштів населення, керуючись п.22 ч.1 ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Енергодарська міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму стимулювання населення м. Енергодара до
впровадження енергоефективних заходів на 2021-2023 роки (далі – Програма)
(додається).
2. Управлінню економіки міської ради (Овчатова О.В.) щорічно у лютому
інформувати міську раду про хід виконання зазначеної Програми.

Міський голова

Проєкт готує: Овчатова О.В.,
начальник управління економіки

Дмитро ОРЛОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
24 грудня 2020 року №29
ПРОГРАМА
стимулювання населення м. Енергодара до впровадження
енергоефективних заходів на 2021-2023 роки
1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
програмним методом
Програма стимулювання населення м. Енергодара до впровадження
енергоефективних заходів на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена в
продовження аналогічної Програми, яка вперше була розроблена в 2015 році.
Програма на 2015-2017 роки затверджена рішенням Енергодарської міської
ради від 25.09.2015 №2, на 2018-2020 роки затверджена рішенням
Енергодарської міської ради від 26.12.2017 №6. За час роботи Програма набула
популярності серед населення м.Енергодара. Протягом вересня 2015 року –
серпня 2020 року з міського бюджету було відшкодовано частину кредиту 819
особам, у т.ч. 49 особам, яким в установленому законодавством порядку
призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг на загальну суму 3 840,4 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство є одним з найбільших і, у той же час,
найменш ощадливим споживачем енергетичних ресурсів серед інших галузей
господарства міста. Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішніх
систем житлових будівель, низькі теплозахисні властивості конструкцій,
відсутність засобів обліку теплової енергії та відсутність у споживачів
технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять
до невиправдано високого обсягу споживання енергоресурсів. Стрімке
зростання цін на енергоносії змусило громадян впроваджувати
енергозберігаючі та енергоефективні заходи в своїх оселях для подальшого
зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси.
На даний час на державному рівні діє Закон України від 01.07.1994
№74/94-ВР «Про енергозбереження», основною метою якого є забезпечення
заінтересованості підприємств, організацій і громадян в енергозбереженні,
впровадженні енергозберігаючих технологій. Закон України від 22.06.2017
№2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель» визначає правові,
соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення
енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання
енергії
в
будівлях.
Дана
Програма
узгоджується
з
етапами
реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового
документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.
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22 вересня 2020 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю
між Енергодарською міською радою та державною установою «Фонд
енергоефективності», в рамках якого підписанти об’єднують зусилля щодо
підтримки стимулювання заходів із енергоефективності у житловому фонді.
Для прискорення та стимулювання населення до впровадження
енергозберігаючих технологій планується використовувати всі доступні
інструменти в межах повноважень органів місцевого самоврядування.
Впровадження енергоефективних заходів призведе до підвищення
самосвідомості та відповідальності мешканців міста за свій власний будинок, і
як наслідок, зменшення споживання енергоресурсів та витрат на комунальні
послуги, впровадження новітніх технологій до управління будинком,
поліпшенню зовнішнього вигляду будівель, продовженню строку їх
експлуатації, підвищенню рівня комфорту, умов проживання у будинках та
вартості таких будинків.
2. Мета Програми
Головною метою Програми є поліпшенню комфорту проживання
мешканців міста через зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів
серед населення шляхом стимулювання впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних заходів, комплексної термомодернізації житлового сектору
міста.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Програмою передбачається здійснення фінансової підтримки населення
за рахунок міського бюджету м. Енергодара шляхом здешевлення кредитних
ресурсів, залучених з метою підвищення енергоефективності в житловому
секторі.
З бюджету м. Енергодара відшкодовуються:
1. Частина суми кредиту, залученого у банках фізичними особами на
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів:
- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря
(у тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і
матеріалів до них;
- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема
засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них;
- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії
(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового
обладнання і матеріалів до них;
- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них.
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Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться
одноразово у розмірі 60 відсотків суми кредиту, але не більш як 8 000 гривень
за одним кредитним договором. У разі коли фізичній особі у встановленому
законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику
частини суми кредиту здійснюється одноразово у розмірі 80 відсотків суми
кредиту на здійснення заходу, але не більш як 14 000 грн за одним кредитним
договором.
2. Частина суми кредиту, залученого у банках об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних
будинків,
житлово-будівельними
кооперативами на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів:
- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових
пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації
внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого
водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць
загального користування (в тому числі електропроводки, автоматичних
вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);
- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема
засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладіврозподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії
(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового
обладнання і матеріалів до них;
- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та
фундаментів;
- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць
загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів,
технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і
матеріалів до них.
Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться
одноразово у розмірі 60 відсотків суми кредиту, але не більш як 8 000 гривень в
розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним
договором.
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3. Відсоткові ставки за кредитами, що надаються ОСББ на реалізацію
проєктів, схвалених державною установою «Фонд енергоефективності» за
Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків
«Енергодім».
Розмір відшкодування відсоткових ставок за надані кредитнофінансовими установами кредити не може бути більше двох облікових
відсоткових ставок Національного Банку України.
Строк відшкодування відсоткових ставок не може перевищувати 36
місяців.
Порядки відшкодування частини суми кредиту, залученого в банках на
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів для впровадження
енергоефективних заходів для фізичних осіб, ОСББ і ЖБК, та порядок
відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках кредитами на
реалізацію
проєктів
за
програмами
державної
установи
«Фонд
енергоефективності» для ОСББ затверджуються відповідними рішеннями
виконавчого комітету Енергодарської міської ради.
За необхідності Програма може включати і інші засоби, спрямовані на
досягнення цілей Програми.
4. Строк та етапи виконання Програми
Реалізація Програми планується на 2021-2023 роки.
5. Перелік завдань і заходів Програми
Завданням Програми є стимулювання населення м. Енергодара до
впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів, спрямованих на
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Заходом Програми є відшкодування частини суми кредиту та відсоткових
ставок по кредитах, залучених для придбання енергоефективного обладнання
та/або матеріалів.
6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Виконання заходів Програми матиме суттєвий позитивний соціальний
ефект, а саме:
1. Сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житловокомунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу
власникам запровадити енергозберігаючі та енергоефективні заходи у
багатоквартирних будинках.
2. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо-будинкових
систем теплопостачання житлових будівель, підвищення комфортності
проживання у них.
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3. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та
довіри між міською владою, Банками та населенням міста.
4. Зменшення викидів СО₂ від житлового сектору.
7. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету.
Обсяг бюджетних коштів, який спрямовується з міського бюджету на
реалізацію заходів, передбачених Програмою, визначається рішенням міської
ради про бюджет на відповідний рік з урахуванням наявного фінансового
ресурсу.
Головний розпорядник бюджетних коштів – управління економіки
Енергодарської міської ради.
8. Організація управління та контролю
за ходом виконання заходів Програми
Організацію і сприяння реалізації положень Програми здійснюють у
межах своєї компетенції: управління економіки міської ради, управління
комунальної власності міської ради, фінансове управління міської ради,
державне підприємство «Фонд енергоефективності» та банківські установи.
Щороку у строки, визначені рішенням міської ради, інформацію про стан
виконання Програми та ефективність реалізації заходів
відповідальний
виконавець подає на розгляд сесії міської ради.

7
Додаток 1
до Програми стимулювання
населення м. Енергодара до
впровадження
енергоефективних заходів на
2021-2023 роки
ПАСПОРТ
Програми стимулювання населення м. Енергодара до впровадження
енергоефективних заходів на 2021-2023 роки
1. Проект Програми погоджений рішенням виконавчого комітету
Енергодарської міської ради від 17.12.2020 №320.
2. Програма затверджена рішенням Енергодарської міської ради від
24.12.2020 №29.
3. Координатор Програми: Біленька А.В., заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради.
4. Розробник Програми: управління економіки Енергодарської міської
ради.
5. Відповідальний за виконання Програми: Овчатова О.В., начальник
управління економіки міської ради.
6. Виконавці заходів Програми: управління економіки міської ради,
управління комунальної власності міської ради, фінансове управління міської
ради, публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»,
публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», публічне
акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк».
7. Строк виконання: 2021-2023 роки.
8. Прогнозні обсяги фінансування:
У тому числі за роками,
тис.грн
2021
2022
2023

Джерело фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

15120,0

5040,0

5040,0

5040,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15120,0

5040,0

5040,0

5040,0

Міський бюджет
Інші джерела
Усього

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Алла БІЛЕНЬКА

Додаток 2 до Програми стимулювання населення
м. Енергодара до впровадження енергоефективних
заходів на 2021-2023 роки
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми стимулювання населення м. Енергодара до впровадження енергоефективних заходів на 2021-2023 роки

100

100

100

Кількість
сімей,
одиниць

540

180

180

180

Кількість
проєктів,
одиниць

21

7

7

7

1.1 Відшкодування частини суми
кредиту, залученого для придбання
енергоефективного обладнання
та/або матеріалів населенню
1.2. Відшкодування частини суми
кредиту, залученого для придбання
енергоефективного обладнання
та/або матеріалів ОСББ, ЖБК
1.3 Відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, що надаються
ОСББ на реалізацію проєктів,
схвалених державною установою
«Фонд енергоефективності» за
Програмою підтримки
енергомодернізації
багатоквартирних будинків
«Енергодім»

Разом за завданням 1
Разом по Програмі

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Прогноз- У тому числі за роками,
ний обсяг
тис.грн
фінансування,
тис.грн

Управління Місцевий 2400,0
економіки бюджет

800,0 800,0

2023

2023

300

Найменування заходу

Джерело
фінансування

2022

2022

Кількість
сімей,
одиниць

Головний
розпорядник
коштів/
Виконавець

2021

2021

1. Стимулювання
населення
м.Енергодара до
впровадження
енергозберігаючих
та
енергоефективних
заходів,
спрямованих на
зменшення
споживання
паливноенергетичних
ресурсів

Найменування
показника

Усього

Найменування
завдання

Значення показника
за роками

800,0

Управління Місцевий 4320,0 1440,0 1440,0 1440,0
економіки бюджет
Управління Місцевий 8400,0 2800,0 2800,0 2800,0
економіки бюджет

Місцевий бюджет

15120,0 5040,0 5040,0 5040,0
15120,0 5040,0 5040,0 5040,0

Алла БІЛЕНЬКА

