
Додаток № 1

до рішення міської ради

від 10.07.2020 № 7/80-2

обласного

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Реконструкція системи вуличного 

освітлення м. Покровськ (із 

залученням кредиту НЕФКО)

2020
Житлово-

комунальний відділ
2 178,0 2 178,0

Збережено 

електроенергії, 

кВт/рік. 

Зменшення 

викидів СО2, 

тон/рік.

855,697 

кВт/рік, 

767 

тон/рік.

2

Встановлення вузлів обліку 

холодної води в багатоквартирних 

житлових будинках,  в т.ч. розробка 

проектно-кошторисної документації

2020
 КП "Покровськ-

водоканал"
8 461,8 4 230,9 4 230,9

кількість 

лічільників
540

3

Встановлення вузлів  обліку 

спожитої теплової енергії на 

котельних підприємства  в т.ч. 

розробка проектно-кошторисної 

документації.  

2020

КП 

"Покровськтепломере

жа"

2 000,0 1 000,0 1 000,0
кількість 

лічільників
19

4

Встановлення вузлів комерційного 

обліку спожитої теплової енергії для 

опалення житлових будинків 

2020

КП 

"Покровськтепломере

жа"

18 120,0 9 060,0 9 060,0
кількість 

лічільників
303

1

Встановлення утилізаторів тепла 

димових газів в котельні № 5 м-н 

«Південий» 

2020

 КП 

"Покровськтепломере

жа"

750,0 375,0 375,0

Економія  

природного 

газу, тис. 

м3/рік. 

53,4

2

Заміна  фізично  зношеного 

парового   котла  ДКВР 2,5/13 - 1 од.  

на  котел  ДКВР 2,5/13  по  котельні 

№ 6,вул.С.Бовкуна  м.Покровськ 

2020

КП 

"Покровськтепломере

жа"

200,0 100,0 100,0

Економія  

природного 

газу, тис. 

м3/рік. 

45,595

3

Проходження навчання 

міждународного стандарту 

енергоменеджменту  ISO 50001

2020
 Покровська міська 

рада
10,0 10,0

  

Кількість осіб 2

Очікуваний 

результат

найменування 

показника

значення 

показника

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

Витрати на реалізацію, тис.грн.

підпри-

ємств

інших 

джерел*

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

2.  Енергозабезпечення та енергоефективність

1.1.2 Забезпечувати ефек-

тивне функціонування

житлово-комунального гос-

подарства та безпере-бійне

енерго-, газо- та

водопостачання об'єктів

соціальної сфери, освіти,

охорони здоров'я

1.3.2 Проводити енергоа-

удит та заходи зі зменшення 

енерговитрат у 

адміністративних будівлях 

та об'єктах соціальної 

інфраструктури.

місцевих бюджетів

Виконавець
Всього

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

Реалізація Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в 

фінансових установах кредитами на 

заходи з підвищення 

енергоефективності, що надаються 

об’єднанням співвласників 

багатоквартиних будинків, житлово-

будівельним кооперативам та 

фізичним особам на 2016-2025 роки

2020
Покровська міська 

рада
115,0 115,0

Кількість 

договорів
5

5

Заміна фізично зношених дерев'яних 

вікон у під'їздах на 

металопластикові

2020
Родинська міська 

рада
199,0 199,0 кількість вікон 100 од.

6
Заміна фізично зношених дерев'яних 

дверей у під'їздах на металеві.
2020

Родинська міська 

рада
199,0 199,0

кількість 

дверей
 25 од.

7

Заміна фізично та морально 

зношених ламп вуличного 

освітлення на світодіодні

2020
Родинська міська 

рада
199,0 199,0 кількість ламп  400 од.

1
Заміна вікон і дверей на 

енергозберігаючі металопластикові
2020

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини, 

УСЗН

661,5 661,5
кількість 

одиниць.
17

2
Капітальний ремонт системи 

опалення
2020

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини,  

УСЗН

4 300,0 4 300,0
кількість 

закладів
6

3
Сертифікація енергетичної 

ефективності будівель
2020

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини,  

відділ освіти 

Покровської міської 

ради

115,0 115,0
кількість 

сертифікатів
5

4
Придбання та встановлення приладу 

обліку теплової енергії
2020

Відділ освіти 

Покровської міської 

ради

60,0 60,0
Встановлено 

лічильник, од.
1

15 Всього 37 568,3 22 205,4 14 765,9 597,0

**- залучені кошти з грантів

*-кошти Родинської міської ради

1.3.2 Проводити енергоа-

удит та заходи зі зменшен-

ня енерговитрат у адмініс-

тративних будівлях та 

об'єктах соціальної інфрас-

труктури.

Секретар міської ради                                                                                      О. Требушкін 


