МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 9 листопада 2012 року

м. Мала Виска

№ 193

Про затвердження програми енергозбереження
та енергоефективності Маловисківського
району на період до 2015 року
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми
енергоефективності Маловисківського району на період до 2015 року,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності Маловисківського
району на період до 2015 року, (далі - Програма), додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 9 листопада 2012 року № 193

Програма енергозбереження та
енергоефективності Маловисківського району
на період до 2015 року

ВСТУП
Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є
проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від
вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку
суспільства.
Програма енергозбереження та енергоефективності Маловисківського району на
період до 2015 року орієнтована на підвищення ефективності використання енергетичних
ресурсів на об’єктах бюджетної сфери району, як однієї з передумов для сталого
економічного розвитку Маловисківщини та житлово-комунальній сфери.
Суть Програми – реалізація комплексу заходів,
забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів та економії видатків на енергоносії.
Програма розроблена на виконання:
- постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 "Про
затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010-2015 роки»;
- Указу Президента України від 28 липня 2008 року № 679 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації
державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 891-р "Про
затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року";
- розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року
№1141-р "Про проект Програми енергоефективності Кіровоградської області на період до
2015 року";
- розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 березня 2012 року
№ 236-р «Про проект Програми енергоефективності Маловисківського району на період
до 2015 року».
При розробці Програми використані інформаційно-аналітичні матеріали головного
управління
статистики
у
Кіровоградській
області,
структурних
підрозділів
райдержадміністрації.
І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
1. Енергетичні ресурси Маловисківського району
Мінерально – сировинна база району :
- Березівське родовище уранових руд;
- Костянтинівське родовище уранових руд, яке за запасами є найбільше у Європі.
- переробка відходів сільгоспвиробництва (солома та рештки від збирання
сільгоспкультур). Наявні потужності для переробки сировини – ТОВ «Пелет Експорт», м.
Мала Виска – виготовлення паливних пелетів - 5475 т/рік;
- відходи лісництва;
- побутові відходи;
Основні завдання Програми: підвищення енергоефективності, соціальноекономічний розвиток, зменшення видатків на енергоносії в бюджетній та житловій сферах,
зменшення енергетичної складової в продукції промислових підприємств.
Фактор енергозбереження у сучасних умовах є одним із визначальних для
енергетичної стратегії України і нашого району зокрема. Від його рівня залежать ефективне
функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток району.
Для економіки району, який належить до регіонів з дефіцитом палива, особливо
гострою є проблема ефективного використання енергоресурсів.
Проблеми неефективного використання енергоресурсів є в усіх секторах економіки

району і, в першу чергу, у виробництві, транспортуванні та споживанні теплоенергії. Це
призводить до збільшення витрат енергоресурсів, до зниження видатків місцевих бюджетів
на оплату праці і соціальні виплати, зменшення обсягів власних обігових коштів,
ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших
негативних факторів.
Системи централізованого водопостачання та водовідведення характеризуються
високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю
обладнання.
Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення
питання раціонального та ефективного використання паливно - енергетичних ресурсів.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, у тому числі і
нашого району, зниження енергоємності є одним з головних завдань у забезпеченні
енергетичної незалежності держави та підвищенні рівня її енергетичної безпеки.
2.Шляхи розв’язання проблеми:
Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв’язується завдяки реалізації
організаційних, технічних, технологічних заходів.
Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове
та фінансове забезпечення, створення і діяльність відповідних структур для досягнення мети
Програми.
Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію, або
заміну наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та
енергозберігаючих технологій, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції,
виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат, економію бюджетних коштів.
3. Структура споживання паливно- енергетичних ресурсів
Обсяги використання окремих видів палива суб’єктами господарювання
у 2011 році
Газойлі
Вугілля
Газ
Бензин моторний,
(паливо
кам’яне,
природний,
Назва території
тонн
дизельне),
тонн
тис. куб. м
тонн
Усього по області
107101,3
300852,8
26248,3
123337,1
Маловисківський р-н
2811,6
892,1
973,6
6359,5
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є: зменшення кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним
забезпеченням об’єктів, установ, закладів бюджетної сфери та житлово-комунального
господарства району, а також сприяння сталому соціально-економічному розвитку на період
до 2015 року шляхом підвищення ефективності використання та скорочення обсягів
споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в бюджетній сфері, житловому фонді, на
комунальних та промислових підприємствах району.
ІІІ. Основні напрямки впровадження енергоефективності
1.Основні напрямки енергозбереження в бюджетних установах:
- модернізація діючих котелень, підвищення ефективності діючих систем
теплопостачання;
- переведення котелень на альтернативні види палива;
- для збереження теплової енергії здійснюватимуться заходи по утепленню входів та
тепломереж, проводитиметься робота по ремонту та заміні трубопроводів теплопостачання;
- подальше встановлення приладів обліку теплової, електричної енергії та води;

світла;

- проведення енергетичного аудиту будівель;
- утеплення фасадів;
- теплоізоляція дахів;
- заміна вікон на енергозберігаючі склопакети;
- державна повірка приладів обліку теплової енергії;
- заміна традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні джерела
- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;
- заміна трансформаторів.

2.Заходи з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві:
- економія та скорочення витрат теплової енергії;
- утеплення фасадів житлових будинків за новітніми технологіями;
- встановлення будинкових лічильників на системах опалення та водопостачання;
- ремонт та заміна вхідних дверей будинків, утеплення та ущільнення вікон, дверей,
сходових кліток до початку опалювального сезону;
- відновлення теплоізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів;
- впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітках та
місцях загального користування;
- усунення нераціональних витоків із систем водопостачання;
-сприяння мешканцям у встановленні лічильників холодного водопостачання.
3.Заходи з енергозбереження на підприємствах району
В умовах стрімкого зростання цін на всі види енергоносіїв, заходи з
енергозбереження на підприємствах району впроваджуються за власний рахунок та в
основному направлені на створення передумов подальшого зниження енергоспоживання
підприємств та енергоємності виробляємої продукції, послуг та, як наслідок – на зменшення
екологічного навантаження на навколишнє середовище.
ІУ.Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми
Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з
чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності,
використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.
При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади.
У.Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного,
місцевих бюджетів, коштів підприємств, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Перелік енергозберігаючих заходів та прогнозні обсяги фінансування заходів
Програми наведено у додатку 2.
При використанні коштів державного, місцевих бюджетів та коштів державних
підприємств, закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами
чинного законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням
прийнятих рішень Кабінету Міністрів України, якими встановлюються стимули та
заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих
технологій, засобів та обладнання.
Обсяг бюджетних коштів, який спрямовується з місцевих бюджетів на реалізацію
заходів, передбачених Програмою, визначається рішенням місцевих рад про бюджет на
відповідний рік, з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

УІ. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми має важливе соціально-економічне та екологічне значення.
Економічна значимість Програми обумовлена можливістю в умовах дефіциту паливноенергетичних ресурсів частково задовольнити потребу в них за рахунок впровадження
заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів при значно менших витратах.
Виконання заходів Програми надасть суттєвий позитивний соціальний ефект,
створить умови для покращення економічних показників діяльності у даних галузях,
збільшить надійність їх енергозабезпечення.
За рахунок виконання організаційних та технічних заходів, передбачених
Програмою, можливо досягнути таких результатів:
- економія паливно-енергетичних ресурсів ≈ 553,387 т у.п.;
- економічний ефект від впровадження заходів з ефективного використання
енергетичних ресурсів – 696,113 тис. грн.;
- затрати на виконання заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів –
26269,6 тис. грн.
УІІ. Організація, контроль, проведення моніторингу та узагальнення результатів
виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань.
Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснюють
структурні підрозділи райдержадміністрації.
Моніторинг виконання Програми проводиться управлінням економіки та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації відповідно до показників, та у терміни
визначені рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року №318 «Про
затвердження програми енергоефективності Кіровоградської області на період до 2015 року»
для узагальнення Державному ангенству з енергоефективності та енергозбереження України.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до Програми енергозбереження та
енергоефективності
Маловисківського району
на період до 2015 року
ПАСПОРТ
Програми енергозбереження та енергоефективності
Маловисківського району на період до 2015 року
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Рішенням районної ради від 9 листопада 2012
року №193
Районна державна адміністрація
Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядження Від 30 березня 2012 року № 236-р «Про проект
голови облдержадміністрації про Програми енергоефективності
Маловисківського району на період до 2015
розроблення Програми
року».
Управління економіки та розвитку
Розробник Програми
інфраструктури районної державної
адміністрації
Співрозробники Програми
Управління економіки та розвитку
Відповідальний виконавець
інфраструктури, структурні підрозділи районної
Програми
державної адміністрації
Структурні підрозділи районної державної
Учасники Програми
адміністрації
Програма затверджена:

Терміни реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
10. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього,
у тому числі:
- кошти державного бюджету
- кошти обласного бюджету
- кошти місцевого бюджету
- інші джерела
11. Основні джерела фінансування
Програми
8.
9.

2012-2015 роки
Державний, обласний, місцеві бюджети

26269,60

15763,00
2860,00
4848,60
2798,00
Державний, обласний, місцеві бюджети, інші
джерела фінансування

Додаток 2
до Програми енергозбереження та
енергоефективності
Маловисківського району
на період до 2015 року

№
з/п

Орієнтовний перелік об’єктів,
які потребують впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери
Орієнтов
Вихідні дані
на
вартість
заходу із
Орєнтов Орєнтов
проведен
на
на
ня
вартість вартість
модерніз
Об’єкт, на якому
заходу
заходу із
ації та
Площа
Об’єм
Орієнтовна
планується
Відповідальний
по заміні проведе
заміни
опалювально опалюваль Площа
потужність
проводити
за реалізацією
вікон на
ння
котлів з
го
ного
засклен
котла
енергоефективні
заходу
енрегосанації
переведе
приміщення, приміщенн ня, кв.м
заходи
ефективн приміще
нням їх
кв.м
я, куб.м
і,
нь,
на
тис.грн.
тис.грн.
альтерна
тивні
види
палива,
тис.грн.
1

2

3

4

5

Всього по заходах
1

2
3

Копанська ЗШ
І-ІІІ ступенів
Маловисківська
ЗШ №3 І-ІІІ
ступенів
Маловисківська
ЗШ №4 І-ІІІ

Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна

6

7

8245,00

7652,20

8

Орієнт
овна
ЗАГАЛ
ЬНА
вартіст
ь,
тис.грн
.

Термін
впровад
-ження,
роки

9

10

11

10372,40

26269,6

1996,5

10570,0

369,9

258,9

313,2

2*200

479,0

1051,10

20122014

8667,5

26239,5

1911,5

1338,1

946,9

2*500

1115,4

3400,40

1243,1

8381,3

338,8

237,2

439,0

2*160

960,0

1636,20

20132015
20132015

ступенів
4

Мар’янівська ЗШ
І-ІІІ ступенів

5

Мануйлівська ЗШ
І-ІІІ ступенів

6

Оникіївська ЗШ
І-ІІІ ступенів

7

Смолінська ЗШ
№1 І-ІІІ ступенів

8

Смолінська ЗШ
№2 І-ІІ ступенів

9

Смолінська ЗШ
№3 І-ІІІ ступенів

10

Хмелівська ЗШ
І-ІІІ ступенів

11

Якимівська ЗШ
І-ІІІ ступенів

12

Лозуватська ЗШ
І-ІІ ступенів

13

Маловисківська
загальноосвітня
школа-інтернат

14

Центральна
районна лікарня

адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Районна
державна
адміністрація
Управління
освіти і науки
облдержадмініст
рації
Районна
державна
адміністрація

3105,2

11890,3

546,3

382,4

101,2

2*220

479,4

963,00

20122014

1894,0

9705,0

417,7

292,4

489,7

1*200.
1*180

479,4

1261,50

20122014

2125,0

7781,0

709,0

496,3

121,6

1*160,
1*140

960,0

1577,90

20132015

1952,4

11321,1

344,6

241,2

627,1

2*220

479,4

1347,70

20132015

6364,1

19728,4

1218,0

852,6

890,1

1*400,
1*350

0,0

1742,70

20132015

2916,2

8748,6

710,3

497,2

522,6

1*180,
1*160

960,0

1979,80

20132015

4445,0

17687,0

980,3

686,2

708,7

1*350,
1*320

818,4

2213,30

20122014

1921,0

8078,5

401,2

280,8

661,3

2*160

960,0

1902,10

20122014

1060,1

3286,1

289,2

202,4

516,6

1*80,
1*60

378,0

1097,00

20122014

3192,8

24849,0

1423,9

996,7

190,3

2*500

1115,4

2302,40

9613,5

32669,0

2118,0

1482,6

1123,9

2*600

1188,0

3794,50

20122015
20122014

Додаток 3
до Програми енергозбереження
та енергоефективності
Маловисківського району
на період до 2015 року
Ресурсне забезпечення Програми енергозбереження та енергоефективності Маловисківського району на період до 2015 року
Обсяг коштів, який пропонується
залучити на виконання Програми

2012 рік

Етапи виконання Програми
2013 рік
2014 рік

2015 рік

Усього витрат
на виконання
Програми

4058,58

9491,61

9591,01

3128,40

26269,60

2435,00

5695,00

5755,00

1878,00

15763,00

640,00

949,00

959,00

312,00

2860,00

405,58

1898,61

1918,01

626,40

4848,60

578,00

949,00

959,00

312,00

2798,00

Обсяг ресурсів,
усього тис.грн.
у тому числі:
- державний бюджет
- обласний бюджет
- місцеві бюджети
- інші джерела

Обсяги фінансування мають орієнтовний характер

