
 
 
                                                                      
  

   
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 

31 березня 2021 року № 246 
 
 
Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження на 
об’єктах комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади 
на 2021 рік“ 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237 
„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 висновки та рекомендації постійних 
комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму „Енергоефективність та енергозбереження на 
об’єктах комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади 
на 2021 рік“, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 
управління комунальною власністю Управління інженерно-транспортної 
інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Пирятинської міської ради (Кошова Є.О.) та 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 міської ради Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв'язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 
 
 
 
Міський голова А.СІМОНОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення восьмої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
31 березня 2021 року № 246 

 
 

Програма  
„Енергоефективність та енергозбереження 

на об’єктах комунальної власності 
Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік“ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

м. Пирятин 



1. Вступ 
 Програма розроблена на виконання Закону України „Про 
енергозбереження“ № 74/943 ВР від 1 липня 1994 року, розпорядження КМУ 
„Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах“ від 26.04.2017 року № 732-р, Плану дій 
зі сталого енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2030 року, затвердженого рішенням шістдесят  
четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 500, 
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. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Однією з найбільш гострих проблем, на сучасному етапі розвитку 

Пирятинської міської ТГ є ефективне використання енергоресурсів. 
На сьогоднішній день в Пирятинській міській 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. 

Постійне зростання цін на енергоресурси, відсутність альтернативних 
джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження 
та енергоефективності. 

Для Пирятинської міської територіальної громади, характерною ознакою 
є значні витрати на оплату енергоносіїв. 

Причини, які негативно впливають на зниження енерговитрат та 
енергозбереження: 

1) низька ефективність використання енергії; 
2) постійне зростання вартості енергоресурсів; 
3) недостатність коштів у бюджеті  міської ТГ 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. 
 

3. Мета програми 
Мета програми - забезпечити ефективне використання енергоресурсів на 

об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 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 аналізу енергетичного 
моніторингу на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 
територіальної громади.  

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
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 
енергоефективності на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 
ТГ на 2021 рік є скорочення витрат енергоресурсів, введення обліку та 
контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу 
енергозбереження. 

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, проведення днів 
сталої енергії в рамках ініціативи „Угода мерів 2030“. 

 
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Виконання основних завдань і заходів програми забезпечить: 

1) розвиток системи енергетичного менеджменту в громаді; 
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; 

4) створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності в 
закладах громади; 

5) реалізація програми має екологічну ефективність, а саме знижуються 
обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища за 
рахунок зменшення кількості споживання енергоресурсів. 

 
6. Механізм реалізації та фінансове забезпечення програми 

Контроль за виконанням Програми покладено на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому (за напрямком) Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг  (Хоменко О.В.). 

 
 

Начальник відділу управління 
комунальною власністю Є.О. Кошова 



Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності  

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“  
 
1. Ініціатор розроблення програми Відділ управління комунальною власністю Управління 

інженерно-транспортної інфраструктури,  
будівництва, житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Пирятинської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа міської ради про розроблення 
програми 

Розпорядження міського голови № 75 від 10.03.2021 

3. Розробник програми Відділ управління комунальною власністю Управління 
інженерно-транспортної інфраструктури,  
будівництва, житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Пирятинської міської ради 

4. Співрозробник програми  
5. Відповідальний виконавець програми 

 
Відділ управління комунальною власністю Управління 
інженерно-транспортної інфраструктури,  
будівництва, житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Пирятинської міської ради 

6. Учасник програми Пирятинська територіальна  громада 
7. Термін реалізації програми 2021  рік 
7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 

 Бюджет Пирятинської міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми,  
всього, у тому числі: 

 
73 000,00  грн. 

9.1. коштів бюджету міської ТГ 73 000,00  грн. 

 Коштів інших джерел  

 
 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення Програми 
„Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності  

Пирятинської міської територіальної громади на 2021рік“  
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми,  
тис. грн. 

І ІІ ІІІ 

2021 рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 
усього (тис. грн.), 
у тому числі: 

 
73,00 

   
73,00 

кошти бюджету 
міської ТГ 

73,00   73,00 

кошти не 
бюджетних джерел 

 
- 

   
- 

 
 
 
 



Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 
„Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності  

Пирятинської міської ТГ на 2021 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. Прийом та вивіз 
небезпечних 
побутових 
відходів 

Участь в проєкті 
„Екобус“ - 

прийом та вивіз 
небезпечних 
побутових 
відходів 

    
 

48,0 

 
Утилізація 
небезпечних 
відходів 

2. Проведення днів 
сталої енергії 

Придбання 
світлодіодних 

ламп, 
водораторів, 

канцтоварів для 
проведення 
конкурсів, 
замовлення 
друкарських 
послуг 

    
 

10,0 

 
Економія 

енергоресурсів 

3. Обслуговування 
програмного 

комплексу „АІС 
ЕНЕРГОСЕРВІС

“ 

Обслуговування 
програмного 

комплексу „АІС 
ЕНЕРГОСЕРВІС

“ 

    
15,0 

Введення 
обліку 

енергоресурсів 
у Пирятинській 
ТГ та контроль 
за їх витратами  

  Всього:    73,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 4 
 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 

Код програмної класифікації ________1210180,_1210160, 0210180___ 
 

Рік Правова 
підстава 

Річний обсяг 
фінансування 
програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. 
грн. 

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 

2021 Рішення 8 
сесії міської 
ради від  

31 березня 
2021 року 
№ 246  

73,0    

15
,0

 

10
,0

 

48
,0

 

 

     

 
 
Начальник відділу управління 
комунальною власністю Управління  
інженерно-транспортної інфраструктури,  
будівництва, житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 
Пирятинської міської ради Є.О. Кошова 
 
  
Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 
 
31 березня 2021 року 
 


