
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

2021 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Програми 
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів 

у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 310

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми підвищення енергоефективності та зменшення 
споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 310 (далі -  
Програма) такі зміни та доповнення згідно з додатком 7 до цього рішення:

1.1. Додаток 1 «Загальна характеристика Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області 
на 2017-2022 роки» викласти у новій редакції (додаток 7.1).

1.2. Додаток 2 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти у новій редакції 
(додаток 7.2).

1.3. Додаток 3 «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти у новій 
редакції (додаток 7.3).



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури (Ковальов А. Є.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до рішення ___ сесії
обласної Ради 8 скликання 
в ід __________ № _______

Зміни до додатка 1 Програми «Загальна характеристика 
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої 
рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року

№ 310»

1 Ініціатор розроблення Програми: Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу 

виконавчої влади про розроблення Програми

3 Розробник Програми Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації

4 Відповідальний виконавець Програми Управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації

5 Учасники Програми

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення, 
комунальні організації, підприємства та 
установи обласної Ради, населення 
області

6 Терміни реалізації Програми 2017-2022 рр.

7
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього
428 854,129 тис.грн

7.1 в тому числі бюджетних коштів 341 281,129 тис.грн

7.2 - з них коштів державного бюджету 51 154 тис.грн

7.3 - з них коштів обласного бюджету 290 127,129 тис.грн

7.4 - коштів не бюджетних джерел 87 573 тис.грн

8 Основні джерела фінансування Програми

Власні кошти підприємств області, 
кошти державного, обласного та інших 
місцевих бюджетів, інвестиційні та 
грантові кошти

Начальник управління розвитку 
територій та інфраструктури 
облдержадміністрації



Додаток 2
до рішення __сесії
обласної Ради 8 скликання 
в ід _________ №

Зміни до додатка 2 Програми «Ресурсне забезпечення Програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій 

області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 
скликання від 24 березня 2017 року №310»

тис. гри
О бсяг кош тів, 

які
пропонується 
залучити на 
виконання 

заходів 
Програми

Заходи, на які 
спрям овую ться кош ти 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Всього витрат 
на

виконання
П рограми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:
68 004 82 428 43 950 86 262.1 76 200.029 72 010 428 854,129

Державний
бюджет

Виконання 
енергоефективних заходів 

на бюджетних та 
комунальних закладах 

області

- 1 5 654 4 500 9 000 10 000 12 000 51 154

Виконання енергетичних 
обстежень в бюджетних 

установах
75 1000 1000 500 - - 2 575

Запровадження системи 
щоденного моніторингу 

споживання енергетичних 
ресурсів закладами 

обласного підпорядкування

35 50 100 100 100 100 485

Розробка карти 
енергетичного потенціалу 

біомаси у Вінницькій 
області та технічне 

обгрунтування, створення 
біоенергетичних 

кооперативів па базі 
об'єднаних територіальних 

громад області

- 300 - - - - 300

Обласний
бюджет

Надати дотації з обласного 
бюдже ту КГІ 

«Віпницяоблі’сгілоеперго» 
для покри ття витрат у 
зв'язку з встановленням 

тарифів, які не покривають 
собівартості на надання 

послуг з теплопостачання 
та покриття відсотків за 

кредитами

- - 10 000 - 420 - 10 420

Надання пільгового кредиту 
КП

« В і н н и цяоблтеп лоенер то» 
для погашення боргових 

зобов'язань перед К11 
«Вімницяоблводоканал» за 

договорами 
реструктуризації борід-

- - - 13 897,1 4 765.029 - 18 662,129

Виконання 
енергоефективних заходів

62 362 53 849 21 474 45 000 40 000 35 000 257 685

Кошти не 
бюджетних 

джерел

у бюджетних та 
комунальних закладах 

області
5 532 1 1 575 6 876 17 765 20 915 2 4910 87 573

Начальник управління розвитку 
територій та інфраструктури 
облдержадміністрації Марія ЗОНОВА



Додаток З
до рішення ___ сесії
обласної Ради 8 скликання 
в і д __________ № _

Зміни до додатка 3 Програми «Напрями діяльності та заходи регіональної Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки», затвердженої рішенням 17 сесії

обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 310

№
з/п

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
ф інансування

О рієнтовані
обсяги

фінансування
(вартість),

тис.грн.

О ч ікуваний  результат

/ 2 3 4 5 б 7 8
1 Обгрунтування реалізації

енергоефективних
проектів

Виконання енергетичних аудитів 
будівель бюджетних закладів та 
установ обласного 
підпорядкування

2017-2022
роки

Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
облдержадм іністрації

Обласний
бюджет

2 575 Формування переліку 
пріоритетних до 
виконання 
енергозберігаючих 
заходів, технічне та 
економічне обгрунтування 
таких проектів, 
підвищення рівня 
ефективності від їх 
реалізації

2 Запровадження системи 
щоденного моніторингу 
споживання паливно- 
енергетичних ресурсів 
бюджетними закладами 
обласного 
підпорядкування

Поступове включення до 
електронної системи щоденного 
моніторингу за споживанням 
енергоресурсів усіх закладів 
установ та будівель спільної 
комунальної власності обласної 
Ради

2017-2022
роки

Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
облдержадм іністрації

Обласний
бюджет

485 Наявність оперативної та 
достовірної інформації 
про споживання ПЕР, 
можливість визначення 
питомих показників 
витрат енергоресурсів, 
встановлення лімітів 
споживання, визначення 
установ пріоритетних до 
проведення енергоаудитів 
та енергоефективних 
заходів



№
з/п

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

О рієнтовані
обсяги

фінансування
(вартість),

тис.грн .

О чікуваний результат

/ 2 і 4 5 6 7 5
-*> Створення карти 

енергетичного потенціалу 
біомаси у Вінницькій 
області

Виконання науково-технічно 
роботи з метою визначення 
технічно доступних та 
економічно доцільних до 
використання запасів місцевих 
видів палива, їх енергетичний 
потенціал, орієнтовну 
собівартість та місця 
зосередження. Техніко- 
економічне обгрунтування 
створення біоенергетичних 
кооперативів на базі об’єднаних 
територіальних громад області

2019 рік Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
комунальні установи та 
підприємства області, 
громадські організації

Обласний
бюджет

300 Формування інтерактивної 
карти потенціалу 
біомаси в області, яка 
дасть можливість в 
подальшому
обгрунтовувати реалізацію 
енергоефективних заходів, 
в тому числі, проектів 3 
заміщення традиційних 
видів палива, мінімізувати 
негативний вплив на 
екологічну ситуацію в 
області Залучати 
інвестиції в створення 
біоенергетичних 
кооперативів

4 Виконання
енергоефективних заходів 
в бюджетних та 
комунальних закладах 
області

Переведення теплогенеруючого 
обладнання бюджетної сфери та 
підприємств теплокомуненерго 
області на альтернативні види 
палива, термомодернізація 
будівель, заміна засобів 
освітлення та виконання інших 
заходів .

2017-2022
роки

Структурні підрозділи 
облдержадм і ністрації, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, 
комунальні підприємства 
та установи обласної 
Ради, населення області

Власні кошти 
підприємств 

області, кошти 
Державного, 
обласного та 

інших 
місцевих 

бюджетів, 
інвестиційні та 

грантові 
кошти

396 412 Скорочення споживання 
паливно-енергетичних 
ресурсів бюджетними 
закладами області на 35% 
до 2022 року. Заміщення 
36% від споживання 
природного газу 
бюджетними установами

5 Проведення
організаційних заходів 
щодо популяризації 
енергозбереження серед 
населення області

Проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед 
населення, організація 
навчальних семінарів, розробка 
спеціалізованих освітніх програм, 
створення освітнього центру 
енергоефективності.

2017-2022
роки

Структурні підрозділи 
облдержадм і ністрації, 
районні державні 
адміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст 
обласного значення, 
комунальні підприємства 
та установи обласної Ради

Обласний та 
інші місцеві 

бюджети, 
інвестиційні та 

грантові 
кошти

Підвищення рівня 
культури
енергоспоживання серед 
жителів області, 
популяризація 
енергозбереження серед 
дітей шкільного віку та 
студентів



№
з/п

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

О рієнтовані
обсяги

ф інансування
(вартість),

тис.грн.

О чікуваний результат

/ 2 3 4 5 б 7 5
6 Забезпечення за рахунок 

коштів обласного бюджету 
компенсації собівартості 
наданих послуг КП 
«Вінницяоблтеплоенерго» у 
зв’язку із встановленням 
тарифів, які не покривають 
витрати

Надати дотації з обласного 
бюджету КП 
«Вінницяоблтеплоенерго» 
для покриття витрат у 
зв’язку з встановленням 
тарифів, які не покривають 
собівартості на надання 
послуг з теплопостачання та 
покриття відсотків за 
кредитами

2019-2022 Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
облдержадміністрації,
КП
«Вінницяоблтеплоенерго»

Обласний
бюджет

10 420

Забезпечення стабільної 
роботи комунальних 
підприємств на час 

проходження осінньо- 
зимового періоду

7 Забезпечення сталого 
фінанансово-технічного 
розвитку комунальних 
підприємств області

Надання пільгового кредиту 
КП «Вінницяоблтеплоенерго» 
для погашення боргових 
зобов’язань перед КП 
«Вінницяоблводоканал» за 
договорами реструктуризації 
боргу

2020-2022 Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
обл держадм і н і стра ції,
КО «Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та 
будівництву», КП 
«Вінницяоблтеплоенерго»

Обласний
бюджет

18 662,129

Начальник управління розвитку 
територій та інфраструктури 
облдержад мі н істра ції


