УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 23.11.2016 №7/24-6
м. Покровськ

Про затвердження Концепції
Програми енергозбереження та
енергоефективності м. Покровськ
на 2016 – 2020 роки

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» (зі змінами), Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та на виконання Меморандуму про
співпрацю між Красноармійською міською радою та громадською організацією «Агенція
інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності»:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Концепцію Програми енергозбереження та енергоефективності міста
Покровськ на 2016 – 2020 роки (далі – Концепція), що додається
2. Фінансовому управлінню (Порецька) та головним розпорядникам коштів
міського бюджету при формуванні бюджету міста передбачити кошти на реалізацію заходів
Концепції Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
(Гордієнко).

Міський голова

Р. В. Требушкін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
23.11.2016 № 7/24-6

КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
МІСТА ПОКРОВСЬК
НА 2016 – 2020 РОКИ

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Концепція Програми енергозбереження та енергоефективності міста
Покровськ на 2016– 2020 роки (далі – Концепція) розроблена відповідно до
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
енергозбереження" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010
№ 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива
на 2010 – 2016 роки" (із змінами).
Мета Концепції – забезпечити ефективне використання паливноенергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста, сфері теплопостачання та
надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання
енергоресурсів, створення системи енергоменеджменту, підвищення культури
енергоспоживання.
Концепція містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих
заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті
державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення міської системи
управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній
сферах, формування в населення міста світогляду, орієнтованого на
енергозбереження,
отримання
енергозберігаючого,
соціального
та
економічного ефекту та зменшення викидів парникових газів на 20% до
2020року.
Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих
органів Покровської міської ради, громадської організації «Агенція
інноваційного сталого розвитку та ресурсоефективності» , бюджетних установ,
комунальних, теплопостачальних та енергопостачальних підприємств.
Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на
покращення стану міського господарства, його модернізацію і розвиток,
підвищення надійності та якості енергопостачання, покращення якості надання
комунальних послуг для населення і соціально-побутових умов мешканців
міста та передбачає:
1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів в комунальній
та бюджетній сферах міста за рахунок впровадження енергозберігаючих
заходів та отримання економії ресурсів;
2) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних
технологій;
3) скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації
першочергових заходів у сфері енергозбереження та енергоефективності;
4) постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері
міста та впровадження енергозберігаючих заходів, за рахунок впровадження
Програми «Енергосервіс: облік, контроль, економія».

2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА НА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Особливо актуальним питанням для м. Покровськ є питання
енергозбереження, особливо в бюджетній сфері.
Зношеність теплових, водо-електро мереж, їх устаткування, призводить
до незбалансованого та високого внутрішнього споживання ресурсів.
Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність
альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань
енергозбереження та енергоефективності.
Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є:
1) надмірна зношеність основних фондів та низькі темпи їх оновлення;
2) постійне зростання вартості енергоресурсів;
3) відсутність контролю та моніторингу за використанням ресурсів;
4) відсутність бази на основі якої у місті можливо організувати
підготовку спеціалістів по енергозбереженню ;
5) недосконалість нормативно-правової бази у сфері енергоефективності
та енергозбереження, відсутність окремих стандартів і норм;
6) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному
господарстві, в побуті тощо;
7) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб
бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.
3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Енергозбереження залишається одним із пріоритетних напрямків
діяльності Виконавчого комітету Покровської міської ради щодо ефективного
втілення в життя державної політики енергозбереження та енергоефективності.
Основними завданнями Концепції Програми енергозбереження та
енергоефективності міста Покровськ на 2016 – 2020 роки було створення
ефективної системи управління енергозбереженням, скорочення витрат
енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення
комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та
житлово-комунальній сферах міста, а також можливості залучення для цього
коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому числі грантових.
В продовж 2016 року в закладах та установах міста виконано низку
технічних заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів: встановленні
прилади обліку ПЕР – теплопостачання, проведено енергоаудит, очищення
теплових та водопровідних мереж, поліпшення теплозахисних властивостей
будівель, будівництво блочно-модульних міні котелень, які працюють на
твердому паливі, реконструкція системи теплопостачання, водовідведення,

водопостачання та енергозабезпечення для підключення блочно-модульних
міні котелень, які працюють на твердому паливі, капітальний ремонт покрівлі.
В закладах і установах бюджетної сфери міста Покровськ створено
систему енергетичного менеджменту та проведення моніторингу споживання
енергоресурсів.
Запроваджено моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері
міста з використанням електронної системи щоденного енергомоніторингу
"Енергосервіс: облік, контроль, економія".
Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери
міста в подальшому дозволить зекономити понад 10% бюджетних коштів.
Загалом виконання Концепції
обумовлене загальним соціальноекономічним становищем у країні, в тому числі і місті, недостатністю
фінансування з міського бюджету заходів енергозбереження в бюджетній та
комунальній сферах міста.
Досягнення мети згідно Концепції програми енергозбереження та
енергоефективності міста Покровськ на 2016 – 2020 роки передбачається
шляхом реалізації заходів технічного характеру.
До заходів технічного характеру належать:
1) модернізація, переоснащення, реконструкція внутрішніх інженерних
мереж тепло-, водо постачання ;
2) підвищення ефективності діючих систем теплопостачання – заміна
тепломереж, застосування попередньо ізольованих труб, зміна схеми
теплопостачання з установкою регулюючої апаратури;
3) продовження практики впровадження сучасних систем обліку та
регулювання споживання енергоносіїв;
4) утеплення та ущільнення будівель;
5) оптимізація
електроспоживання
та
заміна
традиційних
освітлювальних приладів внутрішнього і зовнішнього освітлення сучасними
енергозберігаючими освітлювальними приладами та автоматичними
системами керування освітленням;
6) підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за
рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного
обладнання.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених
завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:
1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в
місті;
2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у
сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах міста;

3) проведення модернізації об’єктів теплопостачання та комунального
господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій;
4) економію коштів міського бюджету;
5) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових
коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження;
6) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади
міста на всіх рівнях суспільного життя;
7) застосування
механізму
відновлювального
фінансування
енергозберігаючих заходів за рахунок зекономлених коштів.
5. ОБСЯГ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, МОНІТОРІНГ ТА
УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги,
грантів.
Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням
можливостей міського бюджету на відповідний рік у межах видатків,
передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, фінансової
допомоги та грантів.

Секретар міської ради

І. В. Сущенко

