
УКРАЇНА 

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

12 липня 2019 року №3834 

 

Про хід виконання рішення міської ради від 

27.07.2018 року №2802 «Про затвердження 

Програми енергоефективності м.Дубно на 

2018-2020 роки» 
 

 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності М.Піддубник про хід 

виконання рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження Програми 

енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» та керуючись ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Дубенська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію начальника управління економіки і власності М.Піддубник про хід виконання 

рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження Програми 

енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» (далі – Програма) взяти до відома. 

2. Виконавцям Програми активізувати роботу щодо її виконання. 

Міський голова В.Антонюк 

 

 

 

 



 

Інформація  

про хід виконання рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження 

Програми енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» 

 

 

Загальні відомості про Програму 

Програму енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки  розроблено на виконання 

розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про Комплексну 

програму енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки» від 13 березня 2018 

року №166. 

Реалізується Програма через планове виконання бюджетними установами та 

комунальними підприємствами міста комплексу заходів з енергозбереження, що на етапі 

підготовки Програми надані цими установами та комунальними підприємствами. 

Програма враховує заходи з програм енергоефективності КП «Дубноводоканал» 

Дубенської міської ради на 2018 − 2025 роки та КП «Дубнокомуненергія» на 2018-2020 роки.  

 58 заходів Програми загальною вартістю 46,0 млн.грн. згруповані за основними 

напрямками: 

- завдання з економії ПЕР (44 заходи по установах бюджетної сфери та 

комунальних підприємствах-енергопостачальниках міста загальною вартістю 38,6 

млн.грн.); 

- план щодо впровадження заходів з використання відновлювальних джерел енергії 

(ВДЕ) та альтернативних видів палива (1 захід із встановлення сонячних 

фотоелектричних панелей по КЗ «Пологовий будинок», 1,1 млн.грн.); 

- план щодо скорочення споживання природного газу (13 заходів по тепловому 

господарству міста, 6,3 млн.грн.). 

В якості Джерел фінансування Програми на 2018-2020 роки передбачені: 

 

Джерела фінансування можуть 

змінюватись та доповнюватись 

іншими джерелами, не забороненими 

законодавством. 

 

 

 

 

 

Очікування до 2020 року від виконання заходів Програми: 

Зменшити річне споживання енергоносіїв Покращити енергоощадливе 

ставлення користувачів до 

споживання ПЕР 
- електроенергії – на 136,3 тис.кВт-год (379,0 тис.грн.); 

- теплової енергії – на 581,2 Гкал (1,3 млн.грн.); 

- природного газу – на 361,6 тис.м.куб. (4,4 млн.грн.); 

- твердого палива – на 250 кг. умовного палива (2,0 тис.грн.) 

Всього на 6,1 млн.грн. 

 

Виконання Програми 



 

За період з початку дії Програми з 58 заходів на 2018-2020 роки повністю реалізовано 

15 (26%) та на стадії виконання ще 7 заходів. Сума освоєних коштів на виконані заходи та 

заходи в процесі виконання становить 1,31 млн.грн. (2,8% від загальної вартості 46,0 млн.грн. 

всіх заходів за Програмою), в т.ч.: 

- заходи на 2018 рік (з врахуванням тих, що в процесі виконання) виконані на 

76% (19 заходів з 25); 

- заходи на 2019 рік (з врахуванням тих, що в процесі виконання) виконані на 

19% (4 заходи з 21); 

- заходи на 2020 рік (з врахуванням тих, що в процесі виконання) виконані на 

8% (1 захід з 12). 

Загальна економія енергоносіїв від реалізованих заходів в грошовому еквіваленті 

становить 195,0 тис.грн./рік (це: 1,7 тис.м.куб. газу, 24,5 тис.кВт-год електроенергії, 49 Гкал 

теплової енергії). 

 

Детальний опис виконання наведено в додатку до  інформації. 

 

 

 

 


