
 

 

                                                                      
  

   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

04 квітня 2018 року № 111 

 

Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх 

закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від     

28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 

програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист управляння комунальною 

власністю виконкому міської ради від 31.01.2018 № 330/02-32, висновки та 

рекомендації постійних комісій, з метою підвищення рівня ефективності 

використання всіх видів енергетичних ресурсів, забезпечення комфортних умов у 

будівлях бюджетної сфери, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму „Енергоефективність та енергозбереження у 

освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

управління комунальною власністю виконкому міської ради (Ільченко Т.М.), 

відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому Вараву М.В. та постійні комісії міської ради з 

питань освіти, культури, мододі, фізичної кудьтури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.) та з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Хоменко О.В.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  



 Додаток 

 до рішення тридцять сьомої сесії  

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге пленарне засідання) 

 04 квітня 2018 року № 111 

 

 

Програма  

„Енергоефективність та енергозбереження 

у освітніх закладах Пирятинської ОТГ “ 

на 2018 рік 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

м. Пирятин 



З М І С Т 

 

 

Розділ І. Загальні положення. 

 

Розділ П. Мета і завдання програми. 

 

Розділ Ш. Визначення ключових проблем, на розв’язання яких спрямована    

                  програма. 

 

Розділ ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми. 

 

Розділ V. Очікувані результати, ефективність програми. 

 

Розділ VІ. Механізм реалізації та фінансове забезпечення Програми. 

 

 

                                         Додатки до Програми: 

1. Паспорт (загальна характеристика Програми). 

2. Ресурсне забезпечення Програми. 

3. Напрями діяльності та заходи Програми. 

4. Календарний план. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 
 

 Програма розроблена на виконання Закону України „Про 

енергозбереження“ № 74/943 ВР від 1 липня 1994 року, розпорядження КМУ 

„Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року“ від 

24.07.2013 року № 1071-р, розпорядження КМУ „Про національний план дій з 

енергоефективності на період до 2020 року“ від 25.11.2015 року № 1228-р, 

розпорядження КМУ „Про план дій заходів із впровадження систем 

енергетичного менеджменту в бюджетних установах“ від 26.04.2017 року, 

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Пирятин до 2020 року, 

затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання від 30 червня 2017 року № 144, статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою підвищення рівня ефективності використання всіх видів 

енергетичних ресурсів, забезпечення комфортних умов у будівлях бюджетної 

сфери, зменшення видатків з бюджету міської об’єднаної громади на оплату 

енергоносіїв та отримання максимального ефекту від впровадження 

енергоефективних заходів. 

 

2. Мета і завдання Програми 
 

Мета Програми - забезпечити ефективне використання паливо-

енергетичних ресурсів у освітніх закладах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, що в свою чергу надає можливість скоротити 

бюджетні витрат на їх придбання та підвищити культуру енергоспоживання. 

Програма містить перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких 

спрямоване на забезпечення реалізації в громаді політики у сфері 

енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного 

ефекту та впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних 

технологій. 

Комплекс цих заходів сформований на основі проведених енергетичних 

аудитів в освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ.  

 

3. Визначення ключових проблем,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Одними з найбільш гострих проблем на сучасному етапі розвитку 

Пирятинської міської ОТГ є проблеми стабільного енергозабезпечення та 

ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою 

залежить рівень економічного і соціального розвитку громади. 

На сьогоднішній день в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне 

зростання цін на енергоносії, підвищення економічної відповідальності за 

перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів тощо. 



Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-

енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, 

обмежуючи потенціал підвищення якості життя громади. 

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. 

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність 

альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань 

енергозбереження та енергоефективності. 

Для Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

характерною є значна енерговитратність закладів освіти. 

Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є: 

1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність 

використання енергії; 

2) постійне зростання вартості енергоресурсів; 

3) недостатність коштів у бюджеті міської об’єднаної територіальної 

громади на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у 

бюджетній сфері; 

4) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб 

бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження. 

 

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 

Енергозбереження залишається одним із пріоритетних напрямків 

діяльності виконавчого комітету Пирятинської міської ради щодо ефективного 

втілення в життя державної політики енергозбереження та енергоефективності. 

Основними завданнями Програми енергозбереження та енерго-

ефективності у освітніх закладах Пирятинської ОТГ на 2018 рік є створення 

ефективної системи енергоменеджменту, скорочення витрат енергоресурсів, 

удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів 

для реалізації потенціалу енергозбереження, а також можливості залучення для 

цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому числі 

грантових. 

Досягнення мети Програми передбачається шляхом реалізації заходів 

організаційного та технічного характеру. 

Заходами організаційного характеру є:  проведення пропагандистської 

діяльності серед споживачів енергоресурсів щодо поширення інформації про 

ефективне та ощадливе споживання енергетичних ресурсів. 

До заходів технічного характеру належать: 

1) заміна опалювального котла з низьким значенням ККД на сучасний 

автоматизований з ККД не менше  95%; 

2) заміна та ущільнення вхідних дверей на енергозберігаючі; 

3) оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальних 

приладів внутрішнього освітлення сучасними енергозберігаючими 



освітлювальними приладами (розжарювання на світлодіодні енергоощадні 

лампи); 

4) встановлення сучасних вентиляційних систем; 

5) підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за 

рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного 

обладнання. 

 

5. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: 

1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті; 

2) зменшення витрат бюджетних коштів за спожиті енергоресурси; 

3) поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд 

освітянських закладів у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, 

інженерно-технічних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них 

територій; 

4) створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у 

навчальних закладах; 

5) реалізація Програми має екологічну ефективність, а саме знижуються 

обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища за 

рахунок зменшення кількості палива, що споживається. 

 

6. Механізм реалізації та фінансове забезпечення Програми 

 

Для реалізації заходів, які пов’язані з виконанням Програми, за 

попередніми розрахунки потрібні кошти в сумі 230 тис. грн. 

Фінансове забезпечення програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

бюджету об’єднаної територіальної громади.  

 

 

 

Начальник відділу  

управління комунальною власністю Т.М. Ільченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми 

 

П А С П О Р Т 

Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської ОТГ“ на 

2018 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми Відділ управління комунальною власністю       
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 

програми 

Розпорядження міського голови № 12 від 15.01.2018 

3. Розробник програми Відділ управління комунальною власністю       
4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Відділ управління комунальною власністю      

(Ільченко Т.М.), відділ бухгалтерського обліку та 

звітності (Цюра І.О.) 

   
6. Учасник програми Територіальна  громада 

7. Термін реалізації програми 2018  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 Бюджет міської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

230 000,00  грн.  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 230 000,00  грн. 

 Коштів інших джерел  

 

 

 
 Додаток 2 

 до Програми 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської ОТГ“ на 2018 рік 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми,  

тис. грн. 
І ІІ ІІІ 

2018 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

230,00 

     

230,0 

кошти бюджету 

міської ОТГ 
230,00     230,0 

кошти не 

бюджетних джерел 
 

- 

     

- 

 
 

 



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи 
 Програми „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх  

закладах Пирятинської ОТГ“ на 2018 рік 

 
№  Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

викона- 

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван-

ня (вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1.  

 

 

Заходи щодо 

енергозбереж

ення 

будинків та 

використання 

сонячної 

енергії 

 

Заміна 

опалювального 

котла з низьким 

значенням ККД на 

сучасний 

автоматизований з 

ККД не менше  95% 

по ДНЗ „Червона 

шапочка“ 

(харчоблок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відділ 

управління 

комунальною 
власністю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

 

 

20,0 

Заміна 

застарілого, 

аварійного 

обладнання на 

сучасне, 

очікування 

економії 

енергоресурсів до 

30% 

2. Здійснити заміну та 

ущільнення вхідних 

дверей по ДНЗ 

„Червона шапочка“ 

 

 

 

25,0 

 

Часткова 

модернізація 

будівлі, 

очікування 

економії 

енергоресурсів до 

10% 

3. Встановлення 

сучасних 

вентиляційних 

систем в ДНЗ 

„Пролісок“ 

 

 

 

 

100,0 

Покращення умов 

перебування дітей, 

досягнення 

санітарно-

гігієнічних норм 

4. Заміна ламп 

розжарювання на 

світлодіодні 

енергоощадні лампи 

та світильники під 

них в наступних 

закладах: 

ДНЗ „Ромашка“, 

ДНЗ “Червона 

шапочка“, 

Пирятинська школа 

естетичного 

виховання 

 

 

 

 

 

 

70,0 

Економії 

енергоресурсів до 

50% 

5  Придбання 

обладнання для 

проведення експрес 

аудитів, а саме 

люксметра та 

детектора газів із 

гігрометром, 

пірометр 

(інфрачервоний 

термометр) 

   15,0 Проведення експрес 

енергоаудитів у 

бюджетних 

закладах громади, 

визначення рівня 

освітлення, рівня 

СО2, вологості в 

приміщеннях та їх 

відповідності до 

санітарних норм 

  Всього:    230,0  



 Додаток 4 

 до Програми 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації  02  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 0211010,  0210180, 0211100 

Код КЕКВ 3110, 2240, 2210 

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2018 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1   Відділ 

управління 

комунальною 

власністю, відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

230,0 

 

 

 

    

1
8
5

,0
 

2
0
,0

  

2
5
,0

 

      

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

 (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду)  

 

 

Начальник відділу управління 

комунальною власністю Т.М. Ільченко 

 

  

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

04 квітня 2018 рок 


