
  

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.12.2020 № 2-8/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Програми підвищення енергоефективності  

та зменшення споживання енергоресурсів на 2021 – 2025 роки  

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 року 

№243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 

роки” (з внесеними змінами постановою від 30.09.2020 року №896),  керуючись 

п. 2 ч.1 ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”- , 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021-

2025 (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на 

депутатську комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

  
 

Міський голова         В. О. Войцехівський 
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Додаток до рішення міської ради  
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Вступ 

 

  В сучасних умовах питання енергоефективності набуває все більшого 

значення. Скорочення витрат на енергію призводить до економії коштів, сприяє 

зміцненню конкурентоспроможності регіону та підвищує економічну безпеку 

країни. Підвищення енергоефективності дозволяє долати тиск, який чинить 

залежність від енергоресурсів, вирішувати питання надійності 

енергопостачання. Для власників підприємств енергоефективність є ключем до 

конкурентоспроможності та виходу на нові ринки збуту.  

Програма спрямована на ефективне (раціональне) використання  паливно-

енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання, втрат в бюджетній сфері та 

житлово-комунальному господарстві громади шляхом реалізації технічних, 

інноваційних рішень, створення економічно привабливих умов для 

інвестиційних проектів та заходів з енергозбереження як бюджетними 

установами так населенням Золотоніської громади. 

 

1. Обґрунтування необхідності розробки Програми  
Золотоніська територіальна громада (далі - громада) була утворена 

внаслідок приєднання до міста Золотоноші п’яти сільських рад. Територіальну 

громаду створено розпорядженням КМУ від 12.06.2020 №728-р „Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Черкаської області”.  

Населенні пункти громади, як адміністративно-територіальна одиниця, 

розміщені в північно-західній частині Лівобережної України і складаються:  

м. Золотоноша (із селами Згарі, Гришківка, хутір Ярки) та селами Благодатне, 

Деньги, Хвильово-Сорочин, Кропивна, Маліївка, Щербинівка, Коробівка, 

Кедина Гора, Крупське, Комарівка, селище Снігурівка, станція Панське. 

 Площа: міста Золотоноша — 44,6 км² та сіл Благодатне, Деньги, 

Хвильово-Сорочин, Кропивна, Маліївка, Щербинівка, Коробівка, Кедина Гора, 

Крупське, Комарівка, селище Снігурівка, станція Панське - 360 км². 

 Чисельність населення: міста Золотоноша — 28,5 тис.осіб, сіл Благодатне, 

Деньги, Хвильово-Сорочин, Кропивна, Маліївка, Щербинівка, Коробівка, 

Кедина Гора, Крупське, Комарівка, селище Снігурівка, станція Панське – 8,1 

тис. осіб. 

  Громада розташована в сільськогосподарському районі, є 

різнопрофільною. Основу виробництва міста Золотоноші складають 

підприємства харчової промисловості - ТДВ „Золотоніський маслоробний 

комбінат”, ДП „Златодар”, ТОВ „Золотоніський лікеро-горілчаний завод 

„Златогор”, ПП „Агроспецпроект”, ДП „Роял Фрут Гарден Іст”, ТОВ „Фес Укр”. 

Основу підприємств сільської місцевої складають сільськогосподарські 

підприємства - ТОВ „Гранекс-Черкаси”, СТОВ ППЗ „Коробівське”, СВК 

„Струмок”, СТОВ „Придніпровський край”, ТОВ „Золотоніський бекон”  та 

інші.  

 Промисловими підприємствами м. Золотоноша  на протязі 10 місяців 2020 

року реалізовано продукції на суму 2948,9 млн. грн., що збільшилось в 



  

порівняння з аналогічним періодом 2019 року — на суму  261,9 тис. грн. 

 На території міста відсутні підприємства та виробничі потужності, що 

займаються виробництвом альтернативних та відновлювальних джерел енергії 

та багато підприємств міста ще використовує енергоємне обладнання. 

 Споживання основних енергоресурсів, по місту Золотоноша 

характеризується наступними показниками( табл.1). 

Таблиця 1 

Споживання паливно-енергетичних ресурсів по територіальній громаді без 

міського населення 

Показники 
Споживання паливно-

енергетичних ресурсів 

промисловістю: 

Одиниця виміру 
Факт  

2018 рік  

Факт 

2019 рік  

% 

порівняння 

природний газ тис. м3
 9313 6865 73,7 

теплоенергія Гкал. 51133 33391 65,3 

електроенергія  тис.кВт год 37488 37833 100,9 

 

Скорочення енергоресурсів обумовлено зміною кліматичних умов та 

реалізацією заходів попередньої програми.   

В наступні роки пріоритетом в діяльності органів міської ради буде 

продовжена політика по впровадженню енергоефективних та 

ресурсозберігаючих технологій та заходів.  

 

2. Сучасний стан енергозбереження 

2.1. Загальні положення 
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів у громаді на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена на 

виконання вимог Закону України „Про енергозбереження” (із змінами, 

внесеними згідно із Законами України), розпорядження КМУ „Про схвалення 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року „Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність” від 18.08.2017 №605-р, Указів 

Президента України „Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки 

України” № 1199/2005, „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів” №174/2008, 

розпорядження Кабінету Міністрів України „Про програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів” №1567-р від 

17.12.2008. 

 Стратегічною метою Програми є підвищення рівня ефективності 

використання палива та енергії в усіх галузях виробництва, житлово-

комунальному, освітньому комплексі та населенням громади, заощадження за 



  

рахунок впровадження енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних 

ресурсів, створення економічних і соціальних умов для забезпечення 

максимально ефективного використання енергетичних ресурсів. 
 

2.2. Загальна характеристика сучасного стану бюджетної сфери 
 Бюджетна сфера громади характеризується наступними об’єктами: 

Назва об’єкта м. Золотоноша, од. Сільськогосподарська 

територія, од. 

Адміністративне приміщення 5 4 

Дошкільні установи 7 2 

Загальноосвітні школи 8 5 

Позашкільні заклади 2 --- 

Заклади культури 4 9 

Заклади медичного 

обслуговування населення 

3 8 

Всього: 29 28 

Всього по громаді: 57 

 

 Під час дії попередньої програми в закладах міста проведені наступні 

енергозберігаючі заходи: 

- проведено енергоаудит в 14 бюджетних установ міста, виготовленні 

енергетичні паспорта будівель згідно, яких узгоджуються капітальні та 

поточні ремонти цих приміщень; 

- у всіх закладах бюджетної  сфери  встановлені лічильники обліку тепла, 

газу, води; 

- в рамках впровадження програми Євровікно у навчальних закладах 

станом на 01.11.2020 замінено 1150 вікон на енергозберігаючі, що складає 

64,4% від загальної кількості (1783 од.); 

- всі бюджетні установи міста підключені до програми Енергоплан по якій 

здійснюється щоденний моніторинг споживання енергоресурсів; 

- проведено ряд капітальних ремонтів та утеплення фасадів приміщень: 

реконструкція покрівлі ЗОШ №3 на суму 1246,1 млн. грн; капітальний 

ремонт (утеплення фасаду) Гімназія ім. С.Д. Скляренка - 2085,5 млн. грн; 

поточний ремонт ЗОШ №3 (утеплення фасаду) - 415,9 тис. грн;      

капітальний ремонт (система опалення) ЗОШ №5 на суму 205,0 тис. грн; 

- виготовлено проектну документацію „Капітальний ремонт по заміні 

віконних та частини дверних блоків ЗОШ 36 по вул. Благовіщенській,  

96-А в м. Золотоноша Черкаської області” - 4389,89 млн. грн. 

 

 За останні 2 роки по закладам культури реалізовані наступні 

енергозберігаючі заходи: 

- проведено капітальний ремонт підлоги та приміщення Золотоніської 

дитячої музичної школи – 295,3 тис. грн; 

- капітально відремонтовано дах Золотоніської дитячої музичної школи – 

200,0 тис. грн; 



  

- виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено 

капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини 

підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої музичної школи – 

39,0 тис. грн ПКД та 500,0 тис. грн роботи; 

- на сума  2700,00 грн проведено заміну лампочок на енергозберігаючі в 

Золотоніській дитячій музичній школі в кількості 30 шт.;  

- проведено поточний ремонт покрівлі даху Золотоніської дитячої музичної 

школи – 3 255,00 грн; 

- встановлено систему „Натяжна стеля” в Золотоніській дитячій музичній 

школі - 8 280,18 грн; 

- капітально відремонтовано стелі та стіни міського будинку культури  - 

115 301,00 грн; 

- проведено капітальний ремонт підлоги та стін фойє міського будинку 

культури – 153 625,00 грн; 

- проведено поточний ремонт Золотоніського краєзнавчого музею ім. М.Ф. 

Пономаренка – 29 999,00 грн. 

 

Результат впровадження програми Енергоплан в бюджетних установах 

міста 

Енергоносії 2018 рік 2019 рік 
11 місяців 

2020 року 

Встановлений 

ліміт до кінця 

2020 року 

1 2 3 4 5 

Теплова енергія, 

Гкал 

1241,23  1231,87 934,8 1675,54 

тис. грн. 2822,2 3349,9 2579,6 4488,0 

Електрична 

енергія, тис. кВт 

596,36 544,27 400,4 733,8 

тис. грн. 1468,3 1532,9 1090,5 2147,0 

Вода, тис. м
3
  10,38 11,88 8,95 14,5 

тис. грн. 220,4 256,6 196,0 337,3 

Газ, тис. м
3
 405,21 398,12 120,5 440,15 

тис. грн. 4881,4 4822,4 1075,2 3717,2 

В результаті роботи бюджетних установ з програмою Енергоплан 

відбувається швидке реагування на втрати в системах енергоресурсів. В першу 

чергу це стосується аварійних витіків води, необхідність проведення 

комплексних заходів по використанню теплових ресурсів, для вчасного ремонту 

сантехніки в бюджетних установах, що в цілому призводе до скорочення всіх 

видів ресурсів. 

 

 

 

 

 



  

 2.3. Енергоефективність в житловому секторі 

Важливим негативним чинником в житловому секторі є постійне 

зростання цін на паливно-енергетичні ресурси. Внаслідок цього збільшується 

вартість житлово-комунальних послуг і, відповідно, зменшується реальний 

рівень доходів та купівельна спроможність власників житла. А це, у свою 

чергу, уповільнює розвиток економіки. Водночас зростання витрат населення 

на оплату енергоносіїв може призвести до збільшення витрат бюджетів різних 

рівнів на відшкодування пільг окремим категоріям громадян та виплату 

субсидій населенню.  

Швидкий ріст тарифів реально спонукає мешканців задумуватися над 

питаннями енергоефективності та енергозбереження та шукати шляхи їх 

рішень. Через невисоку інформованість люди часто не знають що і як робити, 

які вигоди отримати, як правильно проводити енергозберігаючі заходи. 

Проведені „Уроки енергії” в минулі роки в освітніх закладах громади, показали, 

що залучені до цих подій діти досить активно передають знання своїм батькам 

та навчають їх раціонально використовувати ресурси.  

Таким чином, головною рушійною силою розвитку системи 

енергозабезпечення стає зниження рівня споживання енергоносіїв (тепла, води, 

електроенергії) за рахунок підвищення ефективності їх використання шляхом 

заміни або реконструкції обладнання, впровадження нових технологій, розвитку 

систем теплопостачання та впровадження альтернативних джерел енергії. 

Міська рада в попередні роки дії програми підтримувала заходи 

енергозбереження у житловому секторі шляхом надання населенню допомоги в 

оплаті кредитів, отриманих на впровадження енергозберігаючих заходів та 

шляхом відшкодування ОСББ вартості виготовлення проектних документацій 

на роботи по утепленню будівель. Угоди заключалися  з двома державними 

банками АТ „Ощадбанк” та АБ „Укргазбанк”.  

За 9 місяців 2020 року кількість нових позичальників становить 19 осіб. 

За даний період з міського бюджету громадянам міста компенсовано 50,233 тис. 

грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року кількість нових 

позичальників скоротилася на 24 особи в свою чергу зменшилась сума 

компенсації на 65553,477 тис. грн. 

 

3. Мета, цілі та стратегічні завдання програми 

3.1. Мета, структура головних цілей та завдань програми 
Головною метою Програми є підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів та скорочення їх споживання, досягнення сучасного 

технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в громаді за 

рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.  

через: 
 - продовження енергетичних аудитів бюджетних установ громади; 

 - термомодернізацію будівель бюджетних установ; 

 - встановлення сучасного електрообладнання та реконструкцію 

існуючого; 



  

 - влаштування альтернативних джерел енергії; 

 - покращення ефективності роботи системи теплопостачання; 

 - заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів; 

 - надання допомоги з бюджету громади мешканцям на часткове 

відшкодування відсоткових ставок по залученим кредитам на заходи 

енергозбереження в рамках державних програм; 

 - надання допомоги з місцевого бюджету зареєстрованим ОСББ на 

розробку проєктно-кошторисних документацій для отримання кредитного 

ресурсу на заходи енергозбереження та часткове відшкодування відсоткових 

ставок по залученим ресурсам в рамках держаних програм; 

 - інформаційно-роз’яснювальну кампанію, а саме: здійснення заходів з 

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації 

ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів та 

вивчення відповідних питань у навчальних закладах різних рівнів; 

- допомогу, супровід ОСББ та ЖБК в зборі та оформленні необхідних 

пакетів документів для участі різного роду конкурсів, грандів з метою 

отримання додаткових ресурсів на енергозберігаючі заходи. 

для того щоб: 
          - зменшити споживання енергоносіїв та води; 

          - раціонально використовувати енергоносії та воду; 

 - розширити використання нетрадиційних та відновлювальних джерел 

енергії й альтернативних видів палива; 

          - раціонально використовувати кошти громади на оплату енергоносіїв 

бюджетних установ; 

 - забезпечити комфортні, санітарні умови в бюджетних закладах 

громади; 

 - зменшити вплив на екологію та викиди вуглекислого газу. 

 Для досягнення мети програми були визначені стратегічні цілі та 

сформовані, для їх досягнення, операційні цілі   (мал. 2.1). 
 
 

 
 
 



  

 
 

мал.2.1. 
  

Вибір об’єктів щодо запровадження енергозберігаючих заходів буде 
базуватись на основі моніторингу стану енергоспоживання закладами за 
принципом: найбільш енергозатратні заклади потребують першочергової 

Стратегічні цілі 

 

А. Забезпечення раціонального 

використання ресурсів 

 

А.1. Продовження енергоаудитів будівель 

бюджетних установ 

 

А.2. Облік споживання енергетичних 

ресурсів 

 

А.3. Термомодернізація будівель 

бюджетних установ 

 

А.4. Встановлення сучасного 

електрообладнання  

 

А. 5. Проведення промивки систем 

теплопостачання будівель бюджетних 

установ  

 

 

Операційні цілі 

 

 

Стратегічні цілі 

 

Б. Впровадження альтернативних джерел 

енергії 

 

 

Стратегічні цілі 

 

 

В. Стимулювання до енергозбереження 

 

 

Операційні цілі 

 

В.1. Реалізація механізму компенсації при 

реалізації енергозберігаючих заходів: 

- частини відсоткової ставки населення та 

ОСББ за кредитами; 

   -  витрат ОСББ за виготовлені ПКД та їх 

аудит 

 

 

 

виготовлені ПКД та їх аудит 

 

В.2. Інформаційно-роз’яснювальна 

кампанія 

 



  

модернізації. 
 

3.2. Реалізація Стратегічної цілі „А. Забезпечення раціонального 

використання ресурсів” 
Програма покликана на економію ресурсів, їх раціональне споживання, 

комфортне та безпечне перебування в будівлях. 

Для забезпечення раціонального використання ресурсів визначено ряд 

операційних цілей та завдань для їх реалізації. 

 

3.2.1. Операційна ціль „А.1. Проведення енергоаудитів будівель 

бюджетних установ” 
Реалізацію програми має забезпечити виконання такого стратегічного 

напрямку, як забезпечення раціонального використання енергії. Досягти цієї 

цілі можливо за умови реалізації наступної операційної цілі – А.1.„Проведення 

енергоаудитів будівель бюджетних установ”. 

Для досягнення необхідного результату потрібно виконати ряд завдань, 

що потребують фінансового забезпечення. Перелік завдань та обсяг коштів, що 

необхідні для реалізації завдань відображено у таблиці: 

 

№ 

п/

п 

Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації програми, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведення енергоаудитів 

будівель бюджетних 

установ 

650 130 130 130 130 130 

Виконання завдань, передбачених для реалізації операційної цілі А.1 

будуть досягнуті такі результати, як визначення наявного стану об’єкту, 

потенціалу енергозбереження і ряду заходів із вартісними показниками для 

забезпечення визначеної економії енергетичних ресурсів. Передбачається 

провести енергоаудит  43 об’єктів бюджетної сфери громади. 

 

3.2.2.Операційна ціль „А.2. Облік споживання енергетичних 

ресурсів” 

Реалізацію програми має забезпечити виконання такого стратегічного 

напрямку, як забезпечення раціонального використання енергії. Досягти цієї 

цілі можливо за умови реалізації наступної операційної цілі – А.2. „Облік 

споживання енергетичних ресурсів”. 

Для досягнення необхідного результату потрібно виконати завдання, що 

потребують фінансового забезпечення. Перелік завдань та обсяг коштів, що 

необхідні для реалізації завдань відображено у таблиці: 

 



  

№ 

п/п 
Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації 

програми, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Забезпечення моніторингу та 

аналізу споживання 

енергоресурсів   

89 15,0 16,0 18,0 20,0 20,0 

 

Дана ціль направлена на продовження користування програмним 

продуктом „Енергоплан”, що дає змогу моніторити, контролювати та 

аналізувати споживання всіх видів ресурсів бюджетними установами. На 

сьогодні ведеться моніторинг 19 об’єктів бюджетної сфери та є необхідність 

підключення до нього 28 бюджетних установ приєднаних населених пунктів 

громади. 

 

3.2.3. Операційна ціль „А.3. Термомодернізація будівель бюджетних 

установ” 
Реалізацію програми має забезпечити виконання такого стратегічного 

напрямку, як забезпечення раціонального використання ресурсів. Досягти такої 

цілі можливо за умови реалізації однієї із операційних цілей – 

А.1.„Термомодернізація будівель бюджетних установ”. 

Для досягнення операційної цілі А.1 необхідно виконати ряд завдань, що 

потребують фінансового забезпечення. Перелік завдань та обсяг коштів, що 

необхідні для реалізації завдань відображено у таблиці : 
 

№ 

п/п 
Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації програми, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Утеплення фасадів 

будівель (18 будівель) 
45 000 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 

2. 

Заміна старих вікон на 

сучасні зі склопакетами (18 

будівель) 

27500 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 

3. 
Утеплення дахів (8 

будівель) 
30020 3 760 3 760 7 500 7 500 7 500 

 



  

Виконання завдань, передбачених для виконання операційної цілі А.3 

будуть досягнуті такі результати, як зменшення споживання теплової енергії 

закладами, покращення мікроклімату та економне використання коштів 

бюджету  громади. 

 

3.2.4. Операційна ціль А.4. “Встановлення сучасного 

електрообладнання” 

Досягти раціонального використання електричної енергії можливо за 

умови реалізації наступної операційної цілі – А.4.  „Встановлення сучасного 

електрообладнання ”. 

Для досягнення операційної цілі А.4 необхідно виконати ряд завдань, що 

потребують фінансового забезпечення. Перелік завдань та обсяг коштів, що 

необхідні для реалізації завдань відображено у таблиці: 

 

№ 

п/п 
Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації програми, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Закупівля та встановлення 

енергозберігаючого 

обладнання 

1 250 250 250 250 250 250 

 

Виконання завдань, передбачених для реалізації операційної цілі А.4 

стосуються всіх бюджетних установ громади. В першу чергу необхідно 

провести інвентаризацію існуючого обладнання та провести заміну найбільш 

енергоємкого, що призведе до скорочення споживання електроенергії.  

  

3.2.5. Операційна ціль „А.5. Проведення промивки систем 

теплопостачання будівель бюджетних установ” 
Реалізацію програми має забезпечити виконання такого стратегічного 

напрямку, як забезпечення раціонального використання теплової енергії. 

Досягти цієї цілі можливо за умови реалізації наступної операційної цілі – А.5. 

шляхом проведення промивки систем теплопостачання будівель бюджетних 

установ, в першу чергу  в приєднаних населених пунктах. 

Для досягнення необхідного результату потрібно виконати ряд завдань, 

що потребують фінансового забезпечення.  

 

 

 

 
 



  

№ 

п/

п 

Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації 

програми, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Проведення промивки систем 

теплопостачання будівель 

бюджетних установ в 

приєднаних населених пунктах 

громади 

2260 360 400 450 500 550 

 Виконання завдань, передбачених для реалізації операційної цілі А.5 

будуть досягнуті такі результати, як ефективне споживання теплової енергії, 

комфортні умови перебування у приміщеннях, досягнення нормативних 

температур. Передбачається провести промивку систем теплопостачання на 28 

об’єктах. 

 

 3.3. Реалізація Стратегічної цілі Б. „Впровадження альтернативних 

джерел енергії” 
Реалізацію програми має забезпечити виконання наступного 

стратегічного напрямку, як впровадження альтернативних джерел енергії. 

Досягти цієї цілі можливо за умови реалізації операційної цілі – Б.1.„Перевод 

котелень на альтернативні види палива”. 

Для досягнення необхідного результату потрібно виконати ряд завдань, 

що потребують фінансового забезпечення. Перелік завдань та обсяг коштів, що 

необхідні для реалізації завдань відображено у таблиці: 

№ 

п/п 
Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації 

програми, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 

Перевод котелень бюджетних 

установ на альтернативні види 

палива 

3 220,0 560,0 560,0 600,0 700,0 800,0 

 

 

3.4. Реалізація Стратегічної цілі В. „Стимулювання до енергозбереження” 

3.4.1. Операційна ціль В.1. „Реалізація механізму компенсації при реалізації 

енергозберігаючих заходів:  частини відсоткової ставки населення та ОСББ 

за кредитами; витрат ОСББ за виготовлені ПКД та їх аудит” 

Реалізацію програми має забезпечити виконання наступного 

стратегічного напрямку, як стимулювання до енергозбереження. Досягти цієї 

цілі можливо за умови реалізації операційної цілі – В.1. „Реалізація механізму 

компенсації при реалізації енергозберігаючих заходів: частини відсоткової 

ставки населення та ОСББ за кредитами; витрат ОСББ за виготовлені ПКД та їх 

аудит”. 



  

Шляхи розв’язання проблеми у житловому фонді 
 Впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді громади 

спрямоване на підвищення ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів населенням через запровадження механізму стимулювання населення 

до енергоощадності. 

Завдяки запровадженню такого механізму будуть вирішені наступні 

питання: 

-  зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням 

громади; 

-  тепломодернізація наявного житлового фонду; 

- оптимізація енергоспоживання на комунально-побутові потреби 

населення; 

- популяризація енергоощадного споживання паливно-енергетичних 

ресурсів серед населення.  

      При стовідсотковому фінансуванні захищених статей бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади (далі – бюджет), кошти бюджету 

можуть бути спрямовані  на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із 

сплатою відсотків за користування кредитами, отриманими позичальниками в 

національній валюті для впровадження енергоефективного обладнання, 

технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт, та виготовлення 

проектно-кошторисних документацій ОСББ, ЖБК в рамках передбачених 

напрямків державної програми відповідного року. 

Механізм компенсації відсотків 

- Відшкодування відсотків по кредитам фізичних осіб (мешканців 

громади) здійснюється на підставі Договору про співробітництво між 

кредитно-фінансовою установою та головним розпорядником коштів бюджету, 

в розмірі коштів, які щорічно передбачаються програмами енергоефективності 

на фінансування заходів зі стимулювання населення до впровадження 

енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення 

відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному розмірі за 

користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-

фінансових установах. 

Відшкодування відсотків відбувається на підставі документів, перелік 

яких визначається кредитно-фінансовою установою та Договором про 

співробітництво. Пакет таких документів зберігається кредитно-фінансовою 

установою і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника 

коштів бюджету. 

Відшкодування відбувається щомісячно, шляхом перерахунку головним 

розпорядником коштів бюджету на обумовлений Договором рахунок 

відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці 

кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику 

коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи. 

Розмір часткової компенсації у 2021 та послідуючих роках дії програми 

становить 50% від відсоткової ставки фінансово-кредитної установи для 

мешканців Золотоніської громади, ОСББ та ЖБК, які зареєстровані в 



  

територіальних межах громади та одноразово 50% комісії за управління 

кредитними коштами, в частині встановлення ліміту кредитної лінії. 

Частковій компенсації відсотків підлягають суми фактично нарахованих 

відсотків за користування кредитами у поточному бюджетному році, 

передбачені кредитними договорами. 

      Відшкодування відсотків по кредитам на енергозбереження будівель ОСББ 

та ЖБК здійснюється головним розпорядником коштів бюджету на їх 

розрахункові рахунки згідно рішення виконавчого комітету на  підставі копій 

платіжних доручень або інших підтверджуючих документів про сплату %, 

рахунку, при необхідності інших документів.  

      Право на відшкодування відсотків по енергозберігаючим кредитам, ОСББ та 

ЖБК (мешканців міста) мають лише по одному кредитному договору, при умові 

запланованих асигнувань бюджету та до повного його погашення, яке 

підтверджено фінансовою установою - надавачем кредиту. 

Відшкодування вартості проектно-кошторисних документацій ОСББ 

та ЖБК на час дії програми може складати від 10% до 100%  вартості 

проектно-кошторисної документації при наявності відповідних асигнувань 

бюджету. 

Відшкодування відбувається за рішенням виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради, для прийняття якого керівником ОСББ та ЖБК 

подаються наступні документи: 

  - заява  в довільній формі; 

 - копію установчих документів; 

 - копія протоколу загальних зборів ОСББ чи ЖБК, в якому відображено 

бажання не менше 70% членів ОСББ чи ЖБК за впровадження 

енергозберігаючого заходу на який буде виготовлена проектно-кошторисна 

документація; 

- копія довідки з банку або інший документ, що підтверджує намір 

оформлення кредиту; 

- довідка про відкритий рахунок у банківській установі; 

- копія договору на співробітництво з державними фондами 

енергоефективності (за наявності); 

- копія договорів з проектною та експертною організаціями, на розробку 

відповідних документацій заходу та копію підтверджуючого документа оплати 

даних робіт (довідка проектної організації, квитанція або платіжка). 

Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів 

та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору. 

Для досягнення необхідного результату за операційною ціллю В.1 

потрібно виконати ряд завдань, що потребують фінансового забезпечення. 

Перелік завдань та обсяг коштів, що необхідні для реалізації завдань 

відображено у таблиці: 

 

 

 

 



  

№ 

п/

п 

Завдання 

Загальний 

обсяг 

потреби на 

реалізацію 

завдання,  

тис. грн. 

в т. ч., в розрізі етапів реалізації 

програми, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Часткове відшкодування 

відсоткової ставки банку за 

кредитами населення на 

енергозберігаючі заходи 

750 150 150 150 150 150 

2. 

Відшкодування витрат ОСББ та 

ЖБК за виготовлену проектно-

кошторисну документацію на 

заходи енергозбереження при 

отриманні кредитного ресурсу 

на його виконання 

2000 400 400 400 400 400 

 

3.4.2. Операційна ціль В.2.  “Інформаційно-роз’яснювальна кампанія” 
 Для досягнення стратегічної цілі В необхідно реалізувати наступну 

операційну ціль – В.2.„Інформаційно-роз’яснювальна кампанія”. 

Для отримання необхідного результату за операційною ціллю В.2 

потрібно виконати ряд завдань, що фактично не потребують фінансового 

забезпечення.  Насамперед проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

про можливість отримання ресурсу на проведення заходів з енергозбереження, 

яка допомога і на яких рівнях впроваджена, шляхи її отримання, проведення 

консультацій з банківськими установами щодо організації відповідної 

роз’яснювальної роботи, проведення уроків енергозбереження по всім закладам 

міста починаючи з дитячих садочків. А також виконання даних завдань включає 

проведення конкурсів, виступів, семінарів, конференцій, виставок, круглих 

столів, майстер-класів, видання друкованих матеріалів, розміщення реклами в 

ЗМІ для популяризації енергозбереження та енергоефективності, забезпечення 

призами учасників.  

 

4. Джерела фінансування програми 
Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть 

бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету 
розвитку та міських цільових фондів) бюджету громади, кошти Державного 
бюджету України, інших бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів 
(субвенцій, дотацій тощо). Також заходи в межах чинного законодавства можуть 
фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому 
числі кредитів, запозичень тощо. Крім того, фінансовим ресурсом реалізації 
заходів по Програмі можуть буди інвестиційні ресурси – добровільні внески 
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом 
створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені 
нормами діючих нормативно-правових актів.  

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися щороку під час 
складання проєкту бюджету громади на відповідний рік у межах видатків, 



  

передбачених на виконання завдань і заходів Програми, виходячи з бюджетних 
можливостей.  

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

у тому числі за роками: 

2021 2022 2023 2024 2025 

Кошти бюджету 

громади 

112739 18125 19166 23998 25150 26300 

Кошти підприємств  - - - - -   

Інші джерела - - - - -  

Всього: 112739 18125 19166 23998 25150 26300 

 

5. Очікувані результати реалізації програми 

Виконання  Програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоресурсів у громаді на 2021-2025 роки дасть можливість: 
- провадження жорсткого моніторингу та контролю за споживанням 

енергоресурсів всіма бюджетними установами та закладами громади та швидке 
реагування на їх втрати; 

- скорочення загального споживання енергії та води бюджетними 
установами та відповідних витрат бюджету на утримання, експлуатацію та 
ремонт обладнання та будівель; 

- покращення системи теплопостачання закладів бюджетних установ; 
- покращення електротехнічного оснащення; 

- покращення умов перебування в будівлях бюджетних установ; 

- підвищення рівня екологічної чистоти через запровадження 

альтернативних відновлюваних джерел енергії; 

- покращення естетичної привабливості закладів бюджетних установ; 

- зменшення хворобливості дітей; 

- стимулювання населення до енергозбереження та енергоефективності; 

- збільшення створення ОСББ на території громади; 

- підвищення обізнаності населення в напрямку енергозбереження та 

енергоефективності. 
Можливі перспективні наслідки реалізації Програми охоплюють сферу 

фінансування процесів модернізації і розвитку виробництва, комунального 
господарства, житлового сектору, бюджетної сфери та аспекти забезпечення 
якості надання послуг і полягають в наступному: 

- широке запровадження сучасних технологій і підвищення ефективності 
використання ресурсів, обладнання та мереж; 

- створення мотиваційних стимулів для органів місцевого самоврядування 
в реалізації енергозберігаючих проєктів за рахунок вивільнених коштів; 

- підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у 
комунальній сфері громади. 
 
Секретар ради       Н.О.Сьомак 

 


