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ДОДАТОК 1  
 

ПАСПОРТ 
Програми енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів 

бюджетними установами району до 2020 року 
 

 Ініціатор розробки Програми (замовник): районна державна 
адміністрація. 

1. Розробник Програми: управління економіки районної державної 
адміністрації. 

2. Термін окупності Програми: 2018-2020 роки. 
3. Етапи фінансування Програми: щорічно. 
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.): 

Роки Обсяги фінансування, тис. грн. 
Усього В т.ч. за джерелами фінансування 

обласний районний інші 
джерела 

2018 800,0 500,0 200,0 100,0 
2019 800,0 500,0 200,0 100,0 
2020 800,0 500,0 200,0 100,0 
     6. Очікувані результати виконання Програми: 

- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків на оплату 
енергоносіїв з урахуванням росту цін на них; 

- забезпечення 10 % відновних джерел енергії у структурі споживання 
енергії в районі; 
 - покращення технічного стану енергетичної інфраструктури в районі;  
         -   впровадження систем енергетичного менеджменту в закладах в т.ч. 
шляхом регулювання та обліку енергетичних ресурсів;  
         -   покращення технічного стану будівель в бюджетних закладах;  
         - підвищення рівня обізнаності населення району в сфері енергетичної 
ефективності та використання відновних джерел енергії. 
   
   7. Термін проведення звітності:  щорічно до 20 січня.  
 
 
Замовник програми: 
________________________________    (ПІБ) 
 
Керівник програми: 
________________________________    (ПІБ) 
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Програма 

енергоефективності  та зменшення споживання енергоресурсів 
бюджетними установами Тисменицького району до 2020 року 

 
Програма розроблена на виконання статті 338 Угоди про Асоціацію 

України з ЄС, Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, Закону 
України “Про енергетичну ефективність”, Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної 
ради від 17.10.2014 року № 1401-32/2014 і спрямована на забезпечення 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх галузях 
економіки Тисменицького району, поліпшення ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів господарюючими суб’єктами і населенням 
району. Зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та інші види палива, 
надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, 
електричного, газового обладнання, інженерних мереж у бюджетних закладах 
спонукають шукати нові підходи до розв’язання проблеми. 

Енергетична стратегія України на період до 2035 року “Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність”, яка була схвалена 
розпорядженням КМУ від 18.08.2017р. №605-р. ЕСУ визначила три етапи 
реформування української енергетики: І етап – до 2020 року; ІІ етап – до 2025 
року; ІІІ етап – до 2035 року. У стратегічному баченні енергетичної сфери 
України головна ставка зроблена на енергоефективність і відновлювані 
джерела енергії. На І етапі передбачено досягти частки ВДЕ у кінцевому 
споживанні до 11%, хоча мета ЄС на цей період визначена на рівні 20%, а от 
уже на ІІІ етапі ця частка має сягнути 25%. У сфері енергоефективності 
стратегія передбачає «підвищення ефективності діючих систем 
централізованого теплопостачання», а ІІІ етап – «запровадження стандартів 
будівництва «пасивний дім». Досягнення цих цілей планується шляхом 
розвитку свідомого й енергоефективного суспільства за рахунок: 
впровадження на державному та муніципальному рівнях, а також на 
підприємствах, та постійного вдосконалення системи енергетичного 
менеджменту; стимулювання енергозбереження на рівні споживачів, 
формування енергоефективної свідомості у громадян; стимулювання 
підвищення енергоефективності шляхом адресної монетизації субсидій 
кінцевому споживачеві, мінімізація обсягів субсидування у перспективі; 
підвищення енергоефективності на етапі генерації електро- та теплоенергії, 
зниження втрат енергії у подальшому при її передачі та розподілі; 
забезпечення повноти та прозорості обліку всіх форм енергії та паливно-
енергетичних ресурсів; формування і регулярного моніторингу енергетичного 
балансу; зниження енергоємності ВВП. Шляхом розвитку ВДЕ планується 
зменшити імпорт енергоресурсів та досягти вищого ступеня енергетичної 
незалежності. 
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Мета Програми 
 

Основною метою Програми є координація зусиль керівництва району, 
сіл та селищ, бюджетних закладів району та жителів Тисменицького району  у 
сфері економії паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, формування 
сприятливого економічного середовища, створення цілісної та ефективної 
системи енергетичного менеджменту.  

 
                          Основні заходи Програми  

 
Ключові заходи програми поділяються на 3 блоки: управлінський, технічний та 
просвітницький.  
 
До заходів управлінського блоку віднесено: 
- складання енергетичних балансів району, населених пунктів, бюджетних 
закладів тощо; 
- забезпечення повного обліку усіх паливно-енергетичних ресурсів (вода, 
електрична енергія, природний газ та інші) у всіх бюджетних закладах, в тому 
числі з використанням багатотарифних лічильників; 
- впровадження системи енергетичного менеджменту в усіх бюджетних 
закладах району;  
- проведення енергетичних аудитів та визначення класів енергетичної 
ефективності усіх бюджетних закладів району. 
 
До заходів технічного блоку віднесено:  
- комплексна термомодернізація будівель бюджетного сектору (заміна дверей 
та вікон, утеплення фасадів, цоколів, дахів, перекрить та інших елементів 
будівель); 
- реконструкція, промивання та поточний ремонту систем теплопостачання; 
- встановлення та модернізація індивідуальних теплових пунктів;  
- проектування та встановлення енергоефективних систем вентиляції в 
бюджетних закладах;  
-  заміна систем освітлення з використанням ЛЕД-ламп;  
- збільшення частки використання відновних джерел енергії шляхом переходу 
на біопаливо, використання геліоколекторних систем для гарячого 
водопостачання, використання сонячних електричних станцій;  
- при закупівлі нового обладнання (кондиціонери, кухонні плити тощо) для 
бюджетних закладів пріоритет надавати тим, що марковані класами 
енергоефективності не нижче “класу В”.  
 
До заходів просвітницького блоку віднесено:  
-  сприяти проведенню та організовувати інформаційно-просвітницькі заходи 
щодо енергетичної ефективності та використанню ВДЕ;  
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- сприяти регулярному підвищенню кваліфікації керівного та інженерно-
технічного персоналу населених пунктів та закладів у сфері енергетичного 
менеджменту; 
- відображати на сайті районної ради та районної державної адміністрації 
інформацію про діючі програми, джерела фінансування заходів 
енергоефективних заходів та проектів, практичні тематичні рекомендації для 
населення району тощо. 
 

Кошти на співфінансування проектів щодо впровадження 
інноваційних систем опалення на основі альтернативних джерел енергії 
(енергія вітру, енергія води, енергія сонця тощо): 

 
Роки Обсяги фінансування, тис. грн 

Усього В т.ч. за джерелами фінансування 
обласний районний інші 

джерела 
2018 800,0 500,0 200,0 100,0 
2019 800,0 500,0 200,0 100,0 
2020 800,0 500,0 200,0 100,0 

 
Фінансове забезпечення Програми 

 
 Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок 

співфінансування місцевих (міської, селищних та сільських), обласного та 
державного бюджетів, а також інших джерел. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми  
передбачаються щорічно при формуванні районного та місцевих  
бюджетів, виходячи із можливостей їх дохідної частини, та інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством України. 

 
 

 
Очікувані результати виконання Програми 

 Реалізація Програми сприятиме: 
- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків на оплату 

енергоносіїв з урахуванням росту цін на них; 
- забезпечення 10 % відновних джерел енергії у структурі споживання 

енергії в районі; 
 - покращення технічного стану енергетичної інфраструктури в районі;  
         -   впровадження систем енергетичного менеджменту в закладах в т.ч. 
шляхом регулювання та обліку енергетичних ресурсів;  
         -   покращення технічного стану будівель в бюджетних закладах;  
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         - підвищення рівня обізнаності населення району в сфері енергетичної 
ефективності та використання відновних джерел енергії. 
 
 

Реалізація Програми відповідає принципам сталого розвитку та має 
значний потенціал для екологічної ефективності. Реалізація програми призведе 
до суттєвого скорочення викидів парникових газів, зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище.  
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                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                           
рішення районної ради                                                                
від  _____ __________ року  
Про Програму енергоефективності  
та зменшення споживання 
енергоресурсів бюджетними установами 
району до 2020 року 
 

                                               

 
Програма  

енергоефективності та зменшення 
споживання енергоресурсів бюджетними 

установами до 2020 року 
 
 
 
 
 
Замовник програми: 
________________________________    (ПІБ) 

 
 
Керівник програми: 
________________________________    (ПІБ) 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
  
________________________________    (ПІБ) 
 
 
 


