
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради VІІI скликання 

 
24 листопада 2022 року № 23 
м. Шепетівка 
 

Про затвердження  Програми підвищення  
енергозбереження та енергоефективності  
Шепетівської міської територіальної громади 
на 2023 – 2025 роки 
  

Відповідно до Закону України “Про енергозбереження”, постанова КМУ № 1460 від 
23.12.2021 «Про впровадження енергетичного менеджменту» , на підставі пропозицій, 
поданих комунальними підприємствами міста, та керуючись ст.26 Закону України  «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
   
1. Затвердити Програму підвищення  енергозбереження та енергоефективності Шепетівської  
міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки згідно додатку до рішення. 
2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради  спільно з головними розпорядниками 
коштів при формуванні бюджету міста на бюджетний рік передбачати кошти на реалізацію 
заходів Програми. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків  та постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, 
енергетики та зв’язку (голова комісії  Максим БОНДАРЄВ).  
  

 

Міський голова                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2023-2025 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 у межах 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 поставленихзавдань 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 бюджетнихустановах;  
- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетнихустанов 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 бюджетнихустановах; 
- підвищення рівня обізнаності споживачів енергії з питань енергетичної ефективності, 

формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів щодо ефективного 
використанн япаливно-енергетичнихресурсів. 

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.  

 

Начальник управління економіки 
підприємництва та підтримки інвестицій                                                          Олександр ГРИНЬ  
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                             Роман ВОЗНЮК 
 
 

  



Додаток 2 
                  до рішення XXXІ 

сесії міської  ради  
                    VІІІ скликання 

                                                    24 листопада 2022 № 23 
 

Перелік  заходів Програми підвищення енергозбереження та енергоефективності 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

   Очікуваний обсяг фінансування  
(тис.грн.) 

 

Очікуваний 

результат 

Виконавці 

№з/п Назва заходу 
Джерело 

фінансування 
2023 2024 2025 

 
1 2 3 4 5 6 9  

1.  
Термомодернізація будівель бюджетних 
установ та організацій в т.ч: 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

16255,00 22870,00 21590,00  

 

1.1 
Утеплення зовнішніх стін, суміщеного 
покриття Шепетівського НВК№1 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

2000,00 4000,00 3000,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
30% 

Управління 
освіти 



1.2 
Утеплення зовнішніх стін, суміщеного 
покриття ЗДО№7 «Дюймовочка» 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

3000,00 4000,00 5000,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
30% 

Управління 
освіти 

1.3 
 

Утеплення фасаду Шепетівського міського 
будинку культури, заміна вікон та дверей 
на герметичні з підвищеним опором 
теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

3000,00 5000,00 4000,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
40% 

Відділ культури 

1.4 
Утеплення фасаду, заміна вікон, заміна 
дверей КНП «Вузлова багатопрофільна 
лікарня станція Шепетівка» 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

2000,00 3000,00 4000,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
30% 

КНП «Вузлова 
багатопрофільна 
лікарня станція 

Шепетівка» 

1.5 
Заміна вікон у Шепетівській музичній 
школі на енергоефективні з гарантованим 
показником опору теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- 100,00 - 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
20%. 

Відділ культури 



1.6 

Заміна вікон в АЗПСМ №2 КП «КНП 
Шепетівського Центру первинної медико-
санітарної допомоги»  на енергоефективні 
з гарантованим показником опору 
теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

75,00 - - 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
20%. 

«КНП 
Шепетівського 

Центру 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

1.7 

Заміна вікон в АЗПСМ №5 КП «КНП 
Шепетівського Центру первинної медико-
санітарної допомоги»  на енергоефективні 
з гарантованим показником опору 
теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- - 60,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
20% 

«КНП 
Шепетівського 

Центру 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

1.8 

Заміна вікон в АЗПСМ №6 КП «КНП 
Шепетівського Центру первинної медико-
санітарної допомоги»  на енергоефективні 
з гарантованим показником опору 
теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- - 30,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
20%. 

«КНП 
Шепетівського 

Центру 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 

1.9 

Утеплення фасаду та заміна дверей з 
інерційним пристроєм для автоматичного 
зачинення  в АЗПСМ (КП «КНП 
Шепетівського Центру первинної медико-
санітарної допомоги» ) с. Плесна  

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

20,00 90,00 - 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
30% 

«КНП 
Шепетівського 

Центру 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги» 



1.10 
Утеплення фасаду та покрівлі приміщення 
басейну  

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- 40,00 100,00 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
40% 

 

1.11 

Заміна вікон КНП «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня на 
енергоефективні з гарантованим 
показником опору теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- 150,00 
 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
20%. 

КНП 
«Шепетівська 

багатопрофільна 
лікарня» 

1.12 

Заміна вікон в адміністративній будівлі 
виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради на енергоефективні з 
гарантованим показником опору 
теплопередачі 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

150,00 - - 

Покращення умов 
праці. 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
20%. 

 

1.13 
Ремонт системи опалення КНП 
«Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- 30,00 - 

Зменшення втрат 
теплової енергії та 
витоків теплоносія, 

забезпечення 
безаварійності 
проходження 

опалювального 
сезону 

КНП 
«Шепетівська 

багатопрофільна 
лікарня» 



1.14 
Заміна системи гарячого та холодного 
водопостачання КНП «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- 60,00 - 
Зменшення втрат 

води, забезпечення 
безаварійності 

КНП 
«Шепетівська 

багатопрофільна 
лікарня» 

1.15 

Реконструкція котельні за адресою вул. 
Шешукова, 8б з встановленням 
твердопаливного   котла Шепетівського 
підприємства теплових мереж (ШПТМ) 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

 
 

400,00 
300,00 500,00 

Зменшення 
споживання 

природнього газу, 
до 22 % на 

сезон (62,3 тис.м³) 
 

Шепетівського 
підприємства 
теплових мереж 

1.16 

Реконструкція котельні за адресою вул. 
Радищева, 2б з встановленням 
твердопаливного   котла ШПТМ 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

650,00 1000,00 1000,00 

Зменшення 
споживання 

природнього газу, 
до 25 % на сезон 

(61,6 тис.м³) 
 

Шепетівського 
підприємства 
теплових мереж 



1.17 

Технічне переоснащення котельні по вул. 
Судилківська, 100 на модульну котельню 
ШПТМ 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

500,00 400,00 500,00 

Зменшення 
споживання 

природнього газу, 
до 53 % на сезон 

(54 тис.м³) 
Зменшення 
споживання 
електричної 

енергії  до 30%. 
Зменшення втрат 
теплової енергії за 

рахунок зменшення 
протяжності 

трубопроводу. 
 

Шепетівського 
підприємства 
теплових мереж 

1.18 

Технічне переоснащення котельні по вул. 
Лозова 1 на заміна котлів та обладнання 
ШПТМ 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

700,00 1000,00 1000,00 

Зменшення 
споживання 

природнього газу, 
до 19 % на сезон 

(20,88 тис.м³) 
 

Шепетівського 
підприємства 
теплових мереж 

1.19 

Технічне переоснащення газового 
обладнання котельні по вул. С.Бандери 61а 
із заміною вузла обліку та 
налагоджуванням котлів ШПТМ 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

180,00 - - 

Покращення якості 
постачання газу до 

обладнання, 
зменшення втрат 
газу, зменшення 
технологічних 

втрат газу, 
забезпечення 
безпечного 

середовища в 
котельні 

 

Шепетівського 
підприємства 
теплових мереж 



1.20 

Заміна енергоємного електроопалення та 
вікон об’єктів Шепетівське комунальне 
підприємство водопровідно 
каналізаційного господарства (ШКПВКГ) 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

200,00 300,00 200,00 

Споживання 
енергоносіїв 

зменшиться на 
35% 

Шепетівське 
комунальне 

підприємство 
водопровідно 

каналізаційного 
господарства 

1.21 
Диспетчеризація та автоматизація 
виробничого процесу ШКПВКГ 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

400,00 500,00 - 

Покращення умов 
праці. Споживання 

енергоносіїв 
зменшиться на 

15% 

Шепетівське 
комунальне 

підприємство 
водопровідно 

каналізаційного 
господарства 

1.22 
Встановлення систем частотного 
регулювання та плавного пуску 
електродвигунів ШКПВКГ 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

400,00 400,00 200,00 
Зменшення 

використання 
електроенергії 

Шепетівське 
комунальне 

підприємство 
водопровідно 

каналізаційного 
господарства 

1.23 

Впровадження систем альтернативного 
енергопостачання (на базі сонячних 
батарей) об’єктів ШКПВКГ (каналізаційні 
очисні споруди міста та водопровідної 
насосної станції 11 підйому) 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

1000,00 1000,00 500,00 
Зменшення 

використання 
електроенергії 

Шепетівське 
комунальне 

підприємство 
водопровідно 

каналізаційного 
господарства 



1.24 

Встановлення димососа на котельні за 
адресоювул.Героїв Небесної Сотні,87 (для 
виведення димових газів від котлів) 
ШПТМ 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

80,00 - - 

Зменшення викидів 
СО2 

Забезпечення 
вентиляції котельні, 
покращення викиду 

відпрацьованих 
газів, зменшення 

викидів СО2, 
підвищення 

продуктивності 
котельного 
обладнання 

 

Шепетівського 
підприємства 

теплових мереж 

1.25 
Заміна мереж теплопостачання ШПТМ 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

1500,00 1500,00 1500,00 

Зменшення втрат 
теплової енергії та 
витоків теплоносія, 

забезпечення 
безаварійності 
проходження 

опалювального 
сезону 

Шепетівського 
підприємства 

теплових мереж 

   2. 

Проведення енергетичних обстежень (у т. 
ч. енергетичні аудити, обстеження 
інженерних мереж, енергетична 
сертифікація будівель) 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  

не заборонені 
чинним 
законодавством 

150,00 150,00 200,00 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії, 
покращення умов 
праці та навчання. 

15-20% 
 

 



3. 
Впровадження енергосервісних договорів в 

бюджетних установах 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- - - 

Впровадження 
енергоефективних 
заходів, зменшення 

споживання 
енергоресурсів, 
оплата послуг  
виключно за 

рахунок економії 
енергоресурсів, 

досягнутої в 
результаті 

здійснення такими 
компаніями 

енергоефективних 
заходів. 

 

    4. 
Оплата послуг з підтримки сервісу для 
моніторингу та аналізу енергії у будівлях 
 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

20,00 20,00 20,00 

Зменшення 
споживання 

теплової енергії на 
15% 

 

5. 

Створення інформаційних аналітично- 
популяризаційних ресурсів на основі 
вебресурсів, інтернет-сторінок, чатів, 
телепередач, проведення організаційно- 
масових заходів 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

 
45,00 

 
45,00 

 
45,00 

Соціальний ефект 
(популяризація 

ощадного 
споживання, 
обізнаність 
населення) 

 



6. 
Заміна лічильників в комунальних 

закладах для вільного доступу їх обліку  

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

30,00 30,00 30,00 

Проведення 
моніторингу 
споживання 

паливно-
енергетичних 

ресурсів 
бюджетними 
установами; 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції 

7. 

Підвищення кваліфікації службовців, 
керівництва, фахівців бюджетних установ, 

які мають безпосередній вплив на 
енергоспоживання підпорядкованих їм 

закладів 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

20,00 20,00 20,00 
Покращення якості 
роботи працівників 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції, 

8. 
Проведення конкурсу дитячого малюнку 

на тему: "Енергозбереження" 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

5,0 5,0 5,0 

Соціальний 
ефект(сприяти 
формуванню 

свідомого 
ставлення до 

необхідності рівня 
енергозбереження 
та раціонального 

природокористуван
ня серед 

підростаючого 
покоління шляхом 
привертання уваги 
до актуальної теми 

відношення до 
енергоресурсів) 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції, 
управління 

освіти  



9. Проведення тижня Сталої енергії 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

20,00 20,00 20,00 

Соціальний 
ефект(підвищення 
поінформованості 
населення щодо 

сучасних способів 
енергоефективності

, залучення 
відновних джерел 
енергії та протидії 
глобальній зміні 

клімату. ) 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції 

10. 
Розробка плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

50,00 - - 

Передбачає якісні 
стратегічні зміни 

міста, його 
ефективне 

енергоспоживання 
та зменшення 

викидів парникових 
газів усіма 
залученими 

господарюючими 
суб’єктами міста. 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції  

11. 
Приєднання до Європейської ініціативи 

Угода мерів  

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством 

- - - 

Зменшення  
викидів СО2 , 

посилення 
енергетичної 

безпеки, співпраця 
з ЄС 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції 



12. 

Впровадження системи енергетичного 
менеджменту згідно Постанови КМУ 

№1460 від 23 грудня 2021р. 
(затвердження  положення, концепції  про 
систему енергетичний менеджмент та ін. ) 

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування  
не заборонені 

чинним 
законодавством  

15,00 15,00 15,00 

Покращення якості 
роботи працівників, 

посилення 
відповідальності, 

мотивація до 
економії 

Управління 
економіки, 

підприємництва, 
та підтримки 

інвестиції 

Всього  16610,00 23175,00 21945,00   
 

Начальник управління економіки, підприємництва                                   
та  підтримки інвестицій             Олександр ГРИНЬ 
 

Секретар міської ради                                                                                                                                           Роман ВОЗНЮК                                                                                    

 

 


