
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я  № 893

17 грудня________2019 р. 4.1 сесія 7 скликання

Про внесення змін 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 
бюджету, фінансів та обласних програм, 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:

1.1. Додаток 1 «Загальна характеристика регіональної (комплексної) 
Програми» викласти у новій редакції, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Частину 3 Програми «Мета програми» викласти у новій редакції, 
згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Розділ Програми «Напрями діяльності і заходи регіональної 
(комплексної) Програми» додатку 4 викласти у новій редакції згідно з 
додатком 3 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження (Ковальов А.Є.) та з питань 
бюджету, фінансів та обласних програт^Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 893

Зміни до додатка «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:
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

2
Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

3 Розробник Програми
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

4 Відповідальний виконавець Програми
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

5 Учасники Програми

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення, комунальні організації, 
підприємства та установи обласної Ради,

6 Терміни реалізації Програми 2017-2022 pp.

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми,

409 772 тис.грн

7.1 в тому числі бюджетних коштів 322 199 тис.грн

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

7.3 - з них коштів обласного бюджету 271 045 тис.грн

7.4 - з них 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

Заступник голови обласної Ради хайло КРЕМЕНЮК



Додаток 2 
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 893

Зміни до частини 3 Програми «Мета 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»

Метою Програми є:
Збільшення частки тепло- та електрогенерації в паливно- 

енергетичному балансі області за рахунок використання наявного 
потенціалу біомаси;

- Стимулювання виробництва енергії з відновлювальних джерел, а 
саме, малими гідроелектростанціями та об’єктами електрогенерації з енергії 
сонця;

- Скорочення використання традиційних видів палива шляхом їх 
заміщення альтернативними, або технічного вдосконалення тепло- та 
електрогенеруючого обладнання;

- Затвердження порядку залучення фінансування на заходи з 
енергозбереження на об’єктах бюджетної та комунальної сфери, що 
фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету;

- Зменшення видатків на оплату за споживання паливно-енергетичних 
ресурсів у бюджетних та комунальних закладах області;

- Залучення коштів на виконання енергозберігаючих заходів шляхом 
реалізації механізму енергосервісу;

- Впровадження енергетичних обстежень з метою економічного 
обґрунтування виконання того чи іншого енергоефективного заходу;

- Стимулювання населення до енергозбереження у житловому фонді;
- Підвищення культури енергоспоживання та використання ресурсів 

серед жителів області;
- Забезпечення за рахунок коштів обласного бюджету компенсації 

собівартості наданих послуг КП «Вінницяоблтеплоенерго» у зв’язку із 
несвоєчасним встановленням обласною Радою тарифів шляхом надання 
дотації, в межах коштів, передбачених обласним бюджетом.

Крім того, Програма передбачає розробку основних напрямів 
політики у сфері енергоефективності, удосконалення системи контролю та 
моніторингу за споживанням енергоресурсів, визначення пріоритетних до 
виконання енергозберігаючих заходів за рахунок бюджетних коштів та 
фінансових ресурсів з інших джерел.



Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки є цільовою та 
призначена для практичного використання на обласному та місцевому 
рівнях, передбачає виконання енергоефективних заходів у бюджетних та 
комунальних закладах області, організаціях та підприємствах, а також у 
житловому секторі Вінниччини.

Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок сучасних 
напрацювань у сфері енергозбереження із залученням високоефективного 
обладнання як вітчизняного так і іноземного виробництва, силами 
спеціалістів державних, комунальних та приватних установ та організацій, 
енергоаудиторських і енергосервісних компаній, громадських організацій, 
експертів галузі, тощо.

Заступник голови обласної Ради



Додаток З 
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року №893

Зміни до розділу Програми «Намрями 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
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(вартість),

тис.грн.

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 5
1 Обгрунтування реалізації

енергоефективних
проектів

Виконання енергетичних аудитів 
будівель бюджетних закладів та 
установ обласного 
підпорядкування

2017-2022
роки

Департамент 
житлово-комунального 
господарства, енергетики 
та інфраструктури 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2575 Формування переліку 
пріоритетних до 
виконання 
енергозберігаючих 
заходів, технічне та 
економічне обґрунтування 
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

Департамент 
житлово-комунального 
господарства, енергетики 
та інфраструктури 
облдержадміністрації

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

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(вартість),

тис.грн.

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 б 7 8
3 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 Департамент 
житлово-комунального 
господарства, енергетики 
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 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення, 
комунальні підприємства 
та установи обласної 
Ради, населення області.

Власні кошти 
підприємств 

області, кошти 
державного, 
обласного та 

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 
облдержадміністрації, 
районні державні 
адміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення, 
комунальні підприємства 
та установи обласної Ради

Обласний та 
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

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(вартість),

тис.грн.

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Забезпечення за рахунок 

коштів обласного 
бюджету компенсації 
собівартості наданих 
послуг КП 
«Віншщяоблтеплоенерго» 
у зв’язку із несвоєчасним 
встановленням тарифів.

Надати дотації з обласного 
бюджету КП 
«Вінницяоблтеплоенерго» для 
покриття витрат у зв’язку з 
несвоєчасним встановленням 
тарифів, на надання послуг з 
теплопостачання.

2019-2022 Департамент 
житлово-комунального 
господарства, енергетики 
та інфраструктури 
облдержадміністрації,
КП
«В інницяоблтегатоенерго»

Обласний
бюджет

10000 Забезпечення стабільної 
роботи комунальних 
підприємств на час 
проходження осінньо- 
зимового періоду.

Заступник голови обласної Ради Михайло КРЕМ ЕНЮ К


