УКРАЇНА
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
27 липня 2018 року

№2802

Про затвердження Програми
енергоефективності м.Дубно на 2018-2020
роки
З метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, на
виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про
Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки» від 13
березня 2018 року №166, відповідно до рішення виконавчого комітету Дубенської міської
ради «Про схвалення Програми енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» від 12
червня 2018 №223 та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Дубенська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки (далі – Програма)
згідно з додатком до даного рішення.
2. Управлінню економіки і власності внести зміни до Програми економічного та соціального
розвитку міста на 2018 рік, доповнивши перелік програм даною Програмою.
3. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні бюджету щорічно передбачати в
бюджеті міста видатки на фінансування програми в межах наявних фінансових ресурсів.
4. Виконавцям заходів Програми про хід їх реалізації інформувати щокварталу до 5 числа
місяця, що настає за звітним періодом.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на управління економіки і власності
Дубенської міської ради та заступника міського голови О.Ляшенко.
Міський голова

В.Антонюк

Додаток
до рішення Дубенської міської ради
від 27 липня 2018 №2802
ПРОГРАМА
енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки
Паспорт
Програму:
- схвалено рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2018 №223;
- затверджено рішенням міської ради від 27 липня 2018 №2802
Ініціатор — управління економіки і власності міської ради.
Розробник програми — управління економіки і власності міської ради.
Співрозробники — управління житлово-комунального господарства, управління освіти,
відділ культури і туризму, відділ охорони здоров’я Дубенської міської ради, Міській центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Відповідальний виконавець — управління економіки і власності Дубенської міської ради.
Співвиконавці — управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради.
Термін виконання — 2018-2020 роки.
Обсяги та джерела фінансування:
Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

У тому числі за роками

тис.грн.

2018

2019

2020

Бюджет міста

35475,404

2920,255

11588,217

20966,932

Кошти підприємств

6584,400

364,400

6029,500

190,500

3960,828

0,000

956,621

3004,207

46020,632

3284,655

18574,338

24161,639

Інші джерела (інвестиції,
кредити тощо)
ВСЬОГО

1. Загальні положення
За даними Світової енергетичної конференції, запасів традиційних видів палива для
забезпечення світових потреб в енергії вистачить на такі терміни: нафти − на 30 років,
природного газу – 50-60 років, вугілля – 500-600 років, урану для АЕС на повільних теплових
нейтронах – на 11-25 років, тобто всі основні енергоресурси вичерпні і в найближчому
майбутньому закінчаться, насамперед, запаси природного газу і нафти, питома частка
споживання яких у ПЕБ України, зокрема і Рівненської області, більша, ніж вугілля, торфу,
дров тощо.
Україна є ресурсозалежною державою від вуглеводневих ресурсів і щоразу більше
виникає проблем їх ефективного забезпечення. Енергозалежність – це фактор, який держава
повинна

мінімізувати

енергоресурсів,

а

насамперед.

висока

Причому

енергоємність
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суспільного

проблемою

виробництва

є
та

не

дефіцит

неефективне

споживання.
Ефективність використання ПЕР в Україні, дуже низька. На сьогодні в Україні
використання невідновлюваних природних ресурсів на одиницю виробленої продукції в 2 −
2,5 раза, а енергії в 2,5 − 3 рази перевищує аналогічні показники в Німеччині,
Великобританії, Франції, США.
2. Мета Програми
Програму розроблено як для планового досягнення заощадження ПЕР, так і для
забезпечення максимальної ефективності їх використання.
3. Основний механізм реалізації Програми
Програма реалізовуватиметься через планове виконання бюджетними установами
міста та комунальними підприємствами комплексу заходів з енергозбереження, що надані
установами бюджетної сфери міста та комунальними підприємствами, а також заходів з
програм енергоефективності КП «Дубноводоканал» Дубенської міської ради на 2018 − 2025
роки та Програми енергоефективності по КП «Дубнокомуненергія» на 2018-2020 роки
(всього 58 заходів).
Заходи згруповані за основними напрямками:
-

завдання з економії ПЕР;

-

план щодо впровадження заходів з використання відновлювальних джерел енергії
(ВДЕ) та альтернативних видів палива;

-

план щодо скорочення споживання природного газу.

4. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
1. Зменшити річне споживання:
-

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.);

-

інших енергоносіїв – на 250 кг. умовного палива (2,0 тис.грн.).

2. Зменшити витрати бюджету міста та комунальних підприємств на оплату спожитих
енергоносіїв – так, загальна річна вартість зекономлених енергоносіїв наведених раніше в
цінах червня 2018 року становить близько 6,1 млн.грн.
3. Покращити енергоощадливе ставлення користувачів до споживання ПЕР.
5. Обсяги та джерела фінансування
Джерелами фінансування є:
-

кошти бюджету міста (35,5 млн.грн, або 77,1% бюджету Програми);

-

кошти підприємств (6,6 млн.грн., або 14,3%);

-

інвестиції (4,0 млн.грн., або 8,6%).

Даний розподіл коштів не є остаточним та може змінюватись та доповнюватись
іншими джерелами, не забороненими законодавством.
6. Моніторинг та контроль за виконанням Програми
У ході реалізації Програми буде здійснюватись постійний та періодичний моніторинг
за виконанням заходів Програми.
Постійний моніторинг – це моніторинг реалізації Програми безпосередніми
виконавцями заходів Програми (бюджетними установами та комунальними підприємствами).
Періодичний

моніторинг

здійснюватиметься

управлінням

житлово-комунального

господарства та управлінням економіки і власності Дубенської міської ради.

