
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.08.2020  № 54-13/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження міської програми 

„ЄВРОВІКНО” на 2020 - 2025 роки 

 

Розглянувши лист відділу освіти Золотоніської міської ради та 

виконавчого комітету (02.07.2020 № 1008), з метою розв’язання проблем, 

пов’язаних із утепленням приміщень навчальних закладів, економії паливно-

енергетичних ресурсів, надання естетичного вигляду навчальним закладам, на 

виконання Законів України „Про освіту”, „Про енергозбереження”, 

Комплексної програми енергозбереження Черкаської області, керуючись п. 22 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити міську програму „ЄВРОВІКНО” на 2020-2025 роки 

(далі - Програма) (додаток 1, додаток 2). 

2. Начальнику відділу освіти (Строкань О.М.), керівникам освітніх 

закладів забезпечити виконання Програми. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) щорічно при 

формуванні показників місцевого бюджету передбачати кошти на реалізацію 

Програми. 

4.  Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молодіжної політики 

та розвитку фізичної культури і спорту (Боченкова В.В.).  

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань  23303 
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Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 18.08.2020  № 54-13/VII 

 

Міська Програма „ЄВРОВІКНО” на 2020 – 2025 роки 
 

Загальна частина 

 Міська програма „ЄВРОВІКНО” далі Програма є цільовим документом, 

який відповідає основним положенням Державної цільової економічної 

програми енергоефективності на 2011 – 2015 роки, спрямована на розв’язання 

проблем, пов’язаних із утепленням приміщень навчальних закладів, економії 

паливно-енергетичних ресурсів, надання естетичного вигляду навчальним 

закладам, поліпшення умов перебування дітей у закладах, збереження 

матеріально-технічної бази. 

 

Мета і основні завдання 

 Метою Програми є виконання невідкладних заходів з утеплення 

приміщень навчально-виховних закладів шляхом заміни старих  вікон на євро 

вікна. Це дасть можливість зменшити  кошторисні видатки, пов’язані із 

енергетичним забезпеченням навчального закладу та скоротити обсяги 

споживання паливно-енергетичних ресурсів 

 

 

Фінансове та ресурсне забезпечення виконання Програми. 

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 

передбачених міським бюджетом та за рахунок залучених спонсорських 

коштів, інших джерел не заборонених законодавством.  

Орієнтовна вартість реконструкції 1 кв.м. вікна = 2000 грн.; 

 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: 

- економію паливно-енергетичних ресурсів, в т.ч. природного газу, 

теплоенергії, що дасть можливість зменшити фінансові витрати на дані 

потреби; 

- безпечні  умови перебування учасників навчально-виховного процесу; 

- належний естетичний вигляд приміщень. 

 

 

Термін реалізації Програми:  6 років   

 

Нормативно-правова база: 

- закон України „Про енергозбереження”; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27.07.2006 № 436 –р 

„Про затвердження Плану заходів на 2006 – 2010 роки щодо реалізації 

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”; 
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- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р „Про 

програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів”. 

- Постанова кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 „Про 

затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 

2011 – 2015 роки” та відповідні рішення КМДА; 

-  

Основні заходи щодо виконання Програми 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін виконання Відповідальні 

особи 

1. Комісійне обстеження 

приміщень, вивчення 

першочергових об’єктів  

червень – серпень 

2020 року 

Перший 

заступник 

міського голови 

Масло О.М. 

Відділ освіти 

2. Затвердження графіка 

ремонтних робіт 

серпень 2020року Відділ освіти 

3. Передбачення у місцевому 

бюджеті коштів на проведення 

Програми  

щорічно Відділ освіти 

Управління 

фінансів 

4. Залучення інших джерел 

фінансування для означених 

потреб 

щорічно Керівники 

навчальних 

закладів міста 

5. Підбір виконавців, що 

забезпечить якісну роботу 

впродовж року  Відділ освіти 

Керівники 

навчальних 

закладів міста 

6. Здійснення контролю за 

виконанням ремонтних робіт  

впродовж року Перший 

заступник 

міського голови 

Масло О.М. 

Відділ освіти 
 

 

Секретар ради                                                                    Н.О. Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 18.08.2020  № 54-13/VII 

  

Фінансування міської програми «ЄВРОВІКНО» на період 2020-2025 роки 
Назва навчального 

закладу та вид робіт 

Головний 

розподільник 

коштів 

Джерела 

фінансування 

Прогнозо 

ваний бсяг 

фінансових 

ресурсів * 

(усього грн.)  

2020 2021рік  2022 рік  2023 рік  2024рік  2025рік  
місцевий 

бюджет  

місцевий 

бюджет 

інші 

джер. 

фінансув

ання 

місцевий 

бюджет 

інші 

джер. 

фінансу

вання 

місцевий 

бюджет 

інші 

джер. 

фінанс

ування 

місцеви

й 

бюджет 

інші 

джер. 

фінансу

вання 

місцевий 

бюджет 

інші 

джер. 

фінанс

ування 

Заміна старих вікон 

на пластикові ЗОШ  

№6 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 
4 389 892 

грн. 

274 вікна 

 4 389 892 

грн. 

274 вікна 

         

Заміна старих вікон 

на пластикові 

БДЮТ 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 
1 413 821 

грн. 

72 вікна 

       36 вікон 
706  910  

грн. 

 

 36 

вікон 

706 910  

грн 

 

Заміна старих вікон 

на пластикові 

д/з «Ялинка» 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 
230 720 

грн. 

16  вікон 

 16  вікон 

230 720 

грн. 

         

Заміна старих вікон 

на пластикові 

д/з «Веселка» 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 

75 000 грн. 

10 вікон 

     10 вікон 

75 000 

грн. 

     

Заміна старих вікон 

на пластикові 

д/з «Калинка 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 
1 300 000  

грн. 

75 вікно 

   75вікно  

1 300 000 

грн. 

       

Заміна старих вікон 

на пластикові 

д/з «Ромашка 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 
450 000 

грн. 

29 вікон 

     29 вікон  

450 000 
грн. 

     

Заміна старих вікон 

на пластикові 

д/з «Берізка» 

Золотоніський 

міський 

виконком 

Місцевий 

бюджет 
56 000  грн. 

7 вікон 

7  вікон 
56 000 грн. 

          

 

ВСЬОГО 
7 915 433 

грн. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

56 000 

грн. 

4 620 612 

грн. 

 1 300 

000 грн. 

 525 

000 

грн. 

 

 

706 910 

грн. 

 706 910 

грн.  

 У разі отримання державних дотацій, спонсорських коштів, сума фінансування цінових коливань, з місцевого бюджету буде відкоригована. 

 

Секретар ради                                                                                                                                           Н.О. Сьомак 


