
Д О Д А Т О К  1 
до рішення міської ради 

 від                       №  
 

Паспорт 

Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

Назва програми Програма енергозбереження та енергоефективності Шепетівської 
міської  територіальної громади  на 2023-2025 роки 

Мета програми Створення умов для ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів в Шепетівській міській ТГ, а також 
зменшення шкідливих викидів від їх використання  

Очікувані результати 
виконання програми 

Зменшення споживання паливно-енергетичних, економія 
бюджетних коштів, зменшення шкідливих викидів у навколишнє 
середовище, розвиток альтернативних джерел енергії задля 
сталого розвитку громади  

Структура програми  1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
програма. 

 2. Мета і завдання програми. 
 3. Шляхи розв’язання проблеми. 
 4. Визначення строків та етапів програми.  
 5. Визначення джерел фінансування. 
 6.Очікувані результати виконання програми. 
 7. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

Ініціатор розроблення 
програми  

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

Розробник програми Управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій 
Співрозробники 
програми 

Виконавчі органи міської ради, комунальні установи, організації 

Відповідальні виконавці 
програми 

Виконавчі органи міської ради, заклади, установи, суб’єкти 
господарювання громади 

Термін реалізації 
програми 

2023-2025 роки 

Обсяги фінансування 
програми, тис. грн. 

Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з 
міського, державного та обласного бюджетів та за кошти інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством 

Контроль за виконанням 
програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну 
депутатську комісію міської ради з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, 
підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку 
та заступника міського голови 

 
Програма  

підвищення енергозбереження та енергоефективності 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 
ПРОГРАМА. 

 
У наш час проблема економії енергетичних та водних ресурсів хвилює усю світову 

спільноту. Проблемою глобального потепління та зміною клімату переймаються усі розвинені 

країни, які сьогодні вивчають шляхи адаптації до змін клімату та поширення використання 



відновлювальних джерел енергії, що зменшать використання викопних непоновлювальних 

ресурсів.  

Разом з питанням переходу на альтернативні відновлювальні джерела енергії 

піднімається питання енергозаощадження, забезпечити яке можна шляхом модернізації та 

реконструкції об’єктів – споживачів усіх видів паливно-енергетичних та водних ресурсів.  

В нашій країні питання енергоефективності постає особливо гостро, оскільки постійно 

зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на 

енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, 

нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.  

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і 

палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу 

та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів. 

Світова тенденція до зростання проблеми забезпечення в необхідному обсязі 

енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх 

сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній. 

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних 

джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та 

енергоефективності. 

Для нашої громади також, як і для багатьох міст України, характерною є значна 

енерговитратність сфер економіки, комунальної та бюджетної сфер. 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Програма енергозбереження та енергоефективності Шепетівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2023-2028 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про енергозбереження", 

Закону України «Про альтернативні джерела енергії», Закону України «Про енергетичну 

ефективність будівель» та інших законодавчих актів у сфері енергоефективності. 

Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних та 

водних ресурсів у бюджетній сфері громади, у сфері надання комунальних послуг, скорочення 

бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи 

енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання. 

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, 

виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації на території громади державної 

політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергозбереженням, 

спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних та водних 

ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування в населення громади світогляду, 

орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та 

економічного ефекту. 

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих органів 

Шепетівської міської ради, бюджетних установ, комунальних та енергопостачальних 

підприємств. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на 

покращення стану господарства громади, його модернізацію і розвиток, підвищення 

надійності та якості енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг для 

населення і соціально-побутових умов мешканців Шепетівської міської  ТГ та передбачає: 



1) зменшення споживання паливно-енергетичних та водних ресурсів у комунальній та 

бюджетній сферах ТГ за рахунок стимулювання та впровадження 

енергозберігаючих заходів; 

2) підвищення надійності систем постачання енергоносіїв; 

3) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій; 

4) популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, 

підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері; 

5) скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації капітальних 

проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю 

за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері громади; 

6) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на 

реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах 

громади; 

7) запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива 

бюджетною та комунальною сферами громади; 

8) інформування та популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 

ефективного використання енергії та здійснення заходів з енергоефективності. 

 

 

 

 
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. 

 

Основними завданнями Програми енергозбереження та енергоефективності 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки буде удосконалення  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 громади, а також можливості 

залучення для цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому числі 

грантових. 

 Вирішення проблемних питань енергозбереження бюджетних установ забезпечуватиме 

реалізація заходів технічного та організаційного характеру.   

 Відповідно до вимог Закону України "Про енергозбереження" підготовлено наступні 

заходи організаційного характеру:  

- проведення фахового енергоаудиту, енергообстеження;  

- проведення попереднього техніко-економічного обґрунтування;  

- виготовлення проектно-кошторисної документації; 

- удосконалення системи моніторингу енергоносіїв в бюджетній та комунальній 

сфері. 

Передбачається виконання комплексу заходів з енергоефективності технічного 

(технологічного) характеру у бюджетній сфері протягом 2023-2025 років: 

- модернізація котелень на об’єктах із застосуванням альтернативних видів 

палива; 

- утеплення фасадів та дахів, заміна дверей та вікон на енергоефективні з 
гарантованим показником опору теплопередачі; 



- технічне переоснащення об’єктів комунальної сфери із застосуванням 

енергоефективного обладнання; 

- проведення Днів сталої енергії у громаді; 

- проведення шкільних занять по енергозбереженню, задля підвищення 

обізнаності молодого покоління; 

- проведення різноманітних конкурсів; 

- випуск друкованої літератури. 

- навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які мають безпосередній вплив 

на енергоспоживання 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ТА ЕТАПІВ ПРОГРАМИ.  

 

Термін виконання програми розрахований на 2023-2025 роки.  

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ. 

 

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься в межах 

видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік та за рахунок інших джерел 

фінансування. 

Джерелами фінансування програми можуть бути:   

- кошти державного бюджету;   

- кошти місцевого бюджету;   

- кошти обласного бюджету;   

- кошти підприємств;   

- інші джерела (гранти, кошти спонсорів,бізнесу) 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування міського 

бюджету на відповідний рік умежах видатків, передбачених головному розпорядникові 

бюджетних коштів, і в разі потреби уточнюються завдання та заходи Програми. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів 

Програми, які в основному передбачають: 

- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків на енергоносії до 30%; 

- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних 

видів палива; 

- модернізація конструкцій вікон та дверей; 

- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих 

заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;  

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ 

у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та 

естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій; 

- створення безпечних умов навчання та виховання дітей у навчальних закладах; 

- стимулювання впровадження систем енергоменеджменту в сфері комунальних 

послуг, удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних установах; 



- підвищення рівня обізнаності споживачів енергії з питань енергетичної 

ефективності, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів щодо 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. 

Реалізація Програми має велику екологічну ефективність. Знижуються обсяги 

шкідливих викидів та забруднення навколишнього природного середовища за рахунок 

зменшення кількості палива, що споживається. 

 

 

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 

Виконавчі органи Шепетівської міської територіальної громади , підприємства та 

бюджетні установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечать їх 

реалізацію в повному обсязі та у визначені строки інформуватимуть про хід їх виконання. 

Управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій раз на рік інформуватиме про 

хід виконання Програми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
 


