Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

2016 року

№
м.Новомиргород

Про затвердження Програми
енергоефективності
Новомиргородського району
Кіровоградської області
на 2016-2020 роки»
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, та з метою зменшення споживання енергетичних ресурсів, впровадження енергоефективних заходів та оптимізації
паливно-енергетичного балансу району,
районна рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити «Програму енергоефективності Новомиргородського
району Кіровоградської області на 2016-2020 роки» (далі - Програма)
(додається).
2. Рекомендувати районній державній адміністрації:
- забезпечити виконання завдань і заходів Програми;
- передбачити кошти для реалізації завдань і заходів програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.
Голова районної ради

С.СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новомиргородської
районної ради
_________ 2016 № ____

ПРОГРАМА
енергоефективності
Новомиргородського району
Кіровоградської області на 2016-2020 роки

Загальні положення
Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її
розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного
використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить
рівень економічного і соціального розвитку суспільства.
Саме тому енергозбереження на державному рівні визнано одним із
пріоритетів економічної політики держави. В умовах залежності економіки
України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін
на енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою.
Україна відноситься до енергодефіцитних країн і задовольняє свої
потреби в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок власного видобутку
менш, ніж на 50%.
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці
України та соціальній сфері дуже низька. Енергоємність валового
внутрішнього продукту (ВВП) в Україні сьогодні більш, ніж удвічі вища за
енергоємність промислового розвитку країн Західної Європи і продовжує
зростати.
Таким
чином,
політика
енергозбереження
та
підвищення
енергоефективності в усіх елементах суспільного життя держави є важливим
чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку України, стабільне
забезпечення виробництва та населення енергоносіями.
Програма енергозбереження Новомиргородського району на період
2016-2020 роки (далі - Програма) орієнтована на підвищення ефективності
використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери району, в
житлово-комунальній
сфері
та
стимулювання
до
впровадження
енергозберігаючих заходів через механізм кредитування об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків та населення.
Програма розроблена на виконання Закону України від 01 липня
1994 року №74/94-ВР «Про енергозбереження» (зі змінами), наказу
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року №33 «Про
затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності
та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами,
шляхом їх раціонального використання», Державної цільової економічної
програми енергоефективності на 2010-2015 роки (постановою Кабінету
Міністрів України від 11 листопада 2015 року №929 продовжено термін дії до
2017 року), розпорядження голови Новомиргородської районної державної
адміністрації від 12 липня 2016 року № 176-р «Про розробку проекту
програми енергоефективності Новомиргородського району Кіровоградської
області на 2016-2020 роки».
І. Визначення мети програми
Метою програми є:

- економія бюджетних коштів, спрямованих на оплату за спожиті
енергоресурси та воду;
- оптимізація структури паливного балансу району шляхом скорочення
частки імпортованих енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення
їх іншими видами енергоресурсів, у тому числі отриманими з альтернативних
джерел енергії та вторинних місцевих енергетичних ресурсів (відходи
деревини, тирса, щепа, сировини сільськогосподарського виробництва
(солома, лушпиння), місцева рослинність ( очерет та інше).
- зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів за рахунок
оптимізації систем постачання паливно-енергетичних ресурсів та питної води;
- зниження енергоємності одиниці продукції, виконаних робіт або
наданих послуг.
ІІ . Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована програма
Однією з найбільших проблем у сфері енергозбереження являється
висока енергоємність обладнання, що є наслідком суттєвого технічного та
технологічного відставання від рівня, який є сьогодні у розвинутих
європейських країнах.
Основними причинами високої енергоємності є:
 надмірна зношеність основних фондів, низькі темпи їх оновлення;
 недостатній рівень впровадження новітніх технологій, спрямованих на
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів,
використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, вторинних
енергетичних ресурсів і альтернативних видів палива;
 недостатнє фінансування заходів з енергозбереження у зв’язку з
недостатністю коштів у бюджетах усіх рівнів;
 недоліки у ціно - і тарифоутворенні на енергоносії;
 неефективність системи енергетичного менеджменту у виробничій та
невиробничій сфері, відсутність відповідних автоматизованих систем;
 недостатній рівень оснащення мереж приладами обліку паливноенергетичних та інших ресурсів;
 відсутність паливних балансів підприємств та організацій і відповідної
системи моніторингу їх показників.
Практично всі будівлі соціальної сфери району є неутепленими та
потребують впровадження заходів із енергозбереження. Це також в свою
чергу призводить до втрат теплової енергії, що є однією із причин
неефективного використання бюджетних коштів.
За останній рік впроваджено ряд заходів з оптимізації паливно –
енергетичного балансу району :
1. У загальноосвітніх навчальних закладах виконано наступні ремонтні
роботи:
- у Петроострівській ЗШ І-ІІІ ступенів в рамках програми енергозберігаючих
заходів здійснено капітальний ремонт по заміні вікон (28 шт.) та дверей (6
шт.) на металопластикові (у межах програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду-ІІІ»);
- у Мартоніській ЗШ І-ІІІ ст.. замінено 5 вікон на металопластикові ;

- у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ст. № 3 здійснено заміну 8-ми вікон на
металопластикові та проведено ремонт покрівлі центрального корпусу;
- у Канізькій ЗШ І-ІІІ ст. .проведено поточний ремонт котельні;
- у НВО „Тишківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. - ДНЗ” заміна 14 вікон
на металопластикові;
- у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ст. № 2 проведено заміну теплової мережі у
спортивному залі та замінено 12 вікон на металопластикові;
- у Туріянській ЗШ І-ІІІ ст. заміна 5-ти вікон на металопластикові ;
- у Коробчинській ЗШ І-ІІІ ст.. заміна 10-ти вікон на металопластикові ;
- у Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ст. №1 заміна 12-ти
вікон на
металопластикові;
2. У дошкільних навчальних закладах:
- Капітанівському ДНЗ заміна котла, проведено ремонт котельні ;
- Новомиргородському ДНЗ заміна 2- х вікон на металопластикові;
- Листопадівському ДНЗ замінено двері на металопластикові.
3. У галузі охорони здоров’я:
- у терапевтичному відділенні РТМО «Новомиргородське» проведено заміну
всіх вікон на енергозберігаючі;
- у Коробчинському ФАПі проведено ремонт системи опалення та заміну
котла;
- у Туріянському ФАПі замінено 2 вікна на енергозберігаючі.
4. Проведено роботи по переведенню котелень на альтернативні види палива
з встановленням котлів у приміщеннях райдержадміністрації та управління
агропромислового розвитку.
Проте ці заходи є недостатніми, що призводить до надмірної загрузки на
бюджети всіх рівнів у питаннях фінансування витрат на енергоспоживання.
ІІІ.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
забезпечення виконання Переліку енергозберігаючих заходів по
бюджетних установах району (додаток 1 );
проведення щомісячного моніторингу фактичного енергоспоживання
зак-ладів бюджетної та комунальної сфери;
- забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, спожиті комунальними підприємствами та закладами бюджетної сфери;
проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на формування
свідомого ставлення до питань енергозбереження;
- сприяння залученню коштів населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на придбання енергоефективного обладнання та/або
ма-теріалів (враховуючи придбання «негазових» котлів), шляхом
відшкодування комісійної винагороди банку за надання кредиту.
ІV. Основні напрямки впровадження заходів енергозбереження
- в бюджетних установах: модернізація діючих котелень, підвищення
ефективності діючих систем теплопостачання; переведення котелень на
альтернативні види палива; здійснення заходів по утепленню входів та

тепломереж, проведення робіт по ремонту та заміні трубопроводів
теплопостачання; встановлення приладів обліку теплової, електричної
енергії та води; проведення енергетичного аудиту будівель; утеплення
фасадів; теплоізоляція покрівель; заміна вікон на енергозберігаючі
склопакети; державна повірка приладів обліку теплової енергії; заміна
традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні джерела
світла;
- в житлово-комунальному господарстві: економія та скорочення
витрат теплової енергії; утеплення фасадів житлових будинків за новітніми
технологіями; встановлення будинкових лічильників на системах опалення
та водопостачання; ремонт та заміна вхідних дверей будинків, утеплення та
ущільнення вікон, дверей, сходових кліток до початку опалювального
сезону; відновлення теплоізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів;
впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових
клітках та місцях загального користування; усунення нераціональних
витоків із систем водопостачання; сприяння мешканцям у встановленні
лічильників холодного водопостачання;
- по суб’єктах господарювання району: в умовах стрімкого зростання
цін на всі види енергоносіїв, заходи з енергозбереження по суб’єктах
господарювання району впроваджуються за власний рахунок та в
основному направлені на створення передумов подальшого зниження
енергоспоживання виробництва, послуг та, як наслідок - на зменшення
екологічного навантаження на навколишнє середовище.
V. Відшкодування з місцевих бюджетів частини суми
кредитів та/або комісійної винагороди банку за кредитами, залученими
на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів
(враховуючи придбання негазових» котлів) фізичними особами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків для
впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках
1.
З метою стимулювання населення до впровадження
енергозберігаючих заходів запроваджується надання фінансової підтримки
за рахунок коштів:
- обласного бюджету - передбачається відшкодування частини суми
кредиту у розмірі 30,0 відсотків, але не більш як 14 тис. грн. за одним
кредитним договором, інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей
загиблих учасників АТО (далі - окремі категорії громадян);
- районного бюджету - передбачається відшкодування комісійної
винагороди банку за надання кредиту у розмірі 3,0 відсотки від суми
кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями співвласників
багатоквар-тирних будинків, на впровадження енергозберігаючих заходів
(додаток 2)
Фінансова підтримка надається на придбання енергозберігаючих
матеріалів та/або обладнання, до яких належать:
1)
для одно - та двоквартирних житлових будинків:
радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому
числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне
додаткове обладнання і матеріали до них;
вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби
вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне

додаткове обладнання і матеріали до них;
багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної
енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове
обладнання і матеріали до нього;
обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ,
покрівель та фундаментів;
теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання
та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
система сонячного теплопостачання та/або гарячого
водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
2)
для квартир багатоквартирних житлових будинків:
радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому
числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії,
зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та
відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної
енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове
обладнання і матеріали до нього;
придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та
енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них.
2. Орієнтовний обсяг фінансування на впровадження у 2016 році
енергоефективних заходів за рахунок коштів:
обласного бюджету - у сумі 200,0 тис.грн.;
районного бюджету - у сумі 20,0 тис.грн.
Відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди банку за
надання кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання
та/або матеріалів (враховуючи придбання «негазових» котлів) здійснюється
згідно з Порядком відшкодування з районного бюджету комісійної
винагороди банку за надання кредиту, залученого фізичними особами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження
енергозберігаючих заходів.
VІ. Нормативно – правове забезпечення реалізації програми
Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у
відповідності
з чинним
законодавством
України
у
сфері
енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів
палива та інших нормативно-правових актів, з врахуванням прийнятих рішень
Уряду, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження
інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та
обладнання. При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані
вимоги актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних
центральних органів виконавчої влади.
VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного, місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання та
населення району, а також за рахунок інших джерел, не заборонених

чинним законодавством України (додаток 4)
Порядок відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди
банку за надання кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних
будинків
на
впровадження
енергозберігаючих заходів наведені у додатку 3 до Програми.
Перелік енергозберігаючих заходів по бюджетних установах району
та прогнозні обсяги фінансування заходів наведено у додатку 1.
При використанні коштів державного, місцевих бюджетів та коштів
державних
підприємств,
закупівля
товарів,
робіт
та
послуг
здійснюватиметься згідно з вимогами чинного законодавства України про
закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень
Кабінету Міністрів України, якими встановлюються стимули та заохочення
для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих
технологій, засобів та обладнання.
Обсяг бюджетних коштів, який спрямовується з місцевих бюджетів на
реалізацію заходів, передбачених Програмою, визначається рішеннями
місцевих рад про бюджет на відповідний рік, з урахуванням наявного
фінансового ресурсу.
VІІІ. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми має важливе соціально-економічне та екологічне
значення. Економічна значимість Програми обумовлена можливістю в
умовах дефіциту паливно- енергетичних ресурсів частково задовольнити
потребу в них за рахунок впровадження заходів з ефективного
використання енергетичних ресурсів при значно менших витратах.
Виконання заходів Програми надасть суттєвий позитивний
соціальний ефект (підвищить комфортність умов в бюджетних закладах
району та проживання населення в житлових будинках), зменшить
фінансове навантаження по оплаті за спожиті житлово- комунальні послуги.
ІХ. Координація та контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною
державною
адміністрацією
та
районною
радою.
Організаційне
супроводження виконання Програми, координацію діяльності управлінь,
відділів райдержадміністрації, установ, організацій та підприємств та
органів місцевого самоврядування району, пов’язаної з виконанням
Програми здійснює управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації.
Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів
здійснюють головні розпорядники коштів.
Відповідальність за достовірність поданих документів, відповідно до
чинного законодавства України, несуть одержувачі коштів.
Основними формами і методами організації контролю за реалізацією
заходів та досягненням показників Програми будуть: звітність про стан
виконання відповідних заходів Програми; здійснення постійного аналізу
виконання Програми та коригування Програми, шляхом прийняття
додаткових заходів, спрямованих на досягнення її мети.
____________________________

Додаток 1
до Програми енергоефективності
Новомиргородського району
Кіроовоградської області
на 2016-2020 роки

План заходів
до Програми енергоефективності Новомиргородського району на 2016-2020 роки
Місце
впровадження

Термін Виконав
виконанн
ці
я

Джерела
фінансування,
тис.грн.

2016
№
п/п

Загальний обсяг Розрахунковий Економія паливно- Термін
окупності
фінансування, економічний
енергетичного
проекту,
тис.грн.
ефект від
ресурсу у
роки
запровадженн
натуральному
я заходу,
виразі, куб.м.
тис.грн.
кВт/год, Гкал,
тонн

Обсяг фінансування по роках, тис.грн.

2017

2018

2019

2020

Назва заходу
1

2

1 Реконструкція системи опалення з встановленням
піролізного котла у дошкільному навчальному
закладі

Виведення котелень загальноосвітніх навчальних
закладів з підвальних приміщень

3

Кіровоградська обл.
Новомиргородський
р-н с.Пурпурівка
вул.Мо лодіжна, 12а

Ново
миргородський
район

4

2016

20162020

5

Відділ
освіти

Відділ
освіти

2

Реконструкція системи опалення з встановленням
м.Новомиргород,
піролізного котла в адміністративному приміщенні вул.Соборності, 324
КП "Новомиргородський Новобуд"

2016 КП
"Новомир
городськ
ий
Новобуд"

3

Будівництво котельні для опалення приміщень

м.Новомиргород,
вул.Присяжного,23

2016 КП
"Новомир
городськ
ий
Новобуд"

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

340
450

0

0

0

0

32

380

32

360

32

32

90
470

32

90
450

32

1016 -

-

-

0

0

0

0

40 -

-

-

0

0

0

0

Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

50
60

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього

450

66,7

30 тонн

7

20

20
40

1000

1000

1000

70 20,8 тис.куб.м

11

Будівництво котельні

Заміна лапм розжарювання на енергоощадні лампи
денного світла у освітніх закладах району

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

Заміна лапм розжарювання на енергозберігаючі

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

м.Новомиргород,ву
л.Соборності,99/12

Ново
миргородський
район

2016 КП
"Новомир
городськ
ий
Новобуд"

20162020

м.Новомиргород,ву 2016л.Соборності
2020

м.Новомиргород, 2016вул.Пархоменка,3а 2020

м.Новомиргород,
вул.Соборності,97

Відділ
освіти

КЗ
"Новомир
городськ
ий
ЦПМСД"

РТМО "
Новомирг
ородське"

2016 ДЮСШ
"Колос"

м.Новомиргород, 2017вул.Присяжного,23 2020

Відділ
культури,
туризму
та
культурн
ої
спадщин
и РДА

Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього

1000

1000

0

0

0

0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10
10

10
10

10

10
10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

150

0

0

0

0

2

0,2 400 кВт/год

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,2 500 кВт/год

5

10

1000

70 20,8 тис.куб.м

11

75

5,2 8,6 тис.кВт/год

5

50

3,5 6,6 тис. кВт/год

5

10

10,5 20тис. кВт/год

5

2

2

0

Заміна та утеплення віконних блоків ЗОШ І-ІІІ
ст.№3

Заміна та утеплення віконних блоків ЗОШ І-ІІІ
ст.№2

Заміна та утеплення віконних блоків ЗОШ І-ІІІ
ст.№1

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі

Заміна та утеплення віконних блоків та дверей в
хірургічному відділенні

Демонтаж та установка дверних блоків

м.Новомиргород, 2017вул.Соборності,43 2020

м.Новомиргород, 2017вул.Соборності,10 2020

м.Новомиргород, 2017вул.Миколи
2020
Зерова,3

м.Новомиргород, 2016вул.Соборності,92 2019

м.Новомиргород,
вул.Пархоменка,3а

м.Новомиргород,ву
л.Соборності,97

Відділ
освіти

Відділ
освіти

Відділ
освіти

КЗ
"Новомир
городськ
ий
ЦПМСД"

2017 РТМО "
Новомирг
ородське"

2017 ДЮСШ
"Колос"

Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього

100

150

100

100

175

50
150

200

100

150

150

50
200

150

100

50

175

100

275

25
0

0

25
225

75
275

25

0

285
285

285
285

275

25
75

500

35 12,1 тис. куб.м

10

700

49 251,68 Гкал

10

50

600

42 13,5 тис. куб.м.

10

275
275

0

1120

78,4 21,8 тис.куб.м.

10

0

0

0

100

7 2,3тис. куб.м.

10

0

0

0

8

0,6 0,4 тис.куб.м.

12

50

200

50

50

75
125

100

0

100

8

0

8

Заміна віконних блоків

Заміна та утеплення віконних блоків у дитячій
школі мистецтв

Проведення санації будівлі ЗОШ І-ІІІ №3
(утеплення фасаду та заміна віконних блоків)

Проведення санації (капітального ремонту) будівлі
Новомиргородської ЗОШ І-ІІІ №1

Проведення санації будівлі хірургічного корпусу
РТМО "Новомиргородське"

Ремонт покрівлі стаціонарного відділення

м.Новомиргород,ву
л.Соборності,97

м.Новомиргород,ву
л.Присяжного,23

м.Новомиргород,ву
л.Соборності,43

м.Новомиргород,
вул.Миколи
Зерова,3

м.Новомиргород,
вул.Пархоменка,3а

м.Новомиргородськ
ий Пархоменка,3а

2018 ДЮСШ
"Колос"

2016 Відділ
культури,
туризму
та
культурн
ої
спадщин
и РДА

2016 Відділ
освіти

2016 Відділ
освіти

2016 РТМО "
Новомирг
ородське"

2020 РТМО "
Новомирг
ородське"

Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього

74

0

0

74

0

0

74

5,2 1,9 тис.куб.м.

5

0

0

0

0

15,1

1,1 0,4 тис.куб.м.

10

0

0

0

0

9010 -

-

-

0

0

0

0

11733,3 -

-

-

0

0

0

0

11227,5 -

-

-

15,1

15,1
8109

901

9010
10560

1173,3

11733,3
10104,8

1122,7

11227,5

500

0

0

0

0

500

500

38 -

12

Заміна системи водовідведення та водопостачання м.Новомиргородськ
ий Пархоменка,3а

Придбання преса для виготовлення пілетів

Збільшення потужності електропостачання на цех
по виготовленні брикетів паливних

ВСЬОГО

м.Новомиргород,
вул.Соборності,324

м.Новомиргород,
вул.Соборності,324

2019 РТМО "
Новомирг
ородське"

2016 КП
"Новомир
городськ
ий
Новобуд"

2016 КП
"Новомир
городськ
ий
Новобуд"

Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

500

0

0

0

500

0

500 -

0

0

0

0

200

100 -

3

0

200

10 -

15

-

-

200

200

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
Всього
Державний бюджет

28773,8

0

0

0

0

Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти
ВСІ БЮДЖЕТИ

50
5771,1
0
0
20
635
35249,9

0
1033,5
0
0
0
485
1518,5

0
551,5
0
0
0
385
936,5

0
1255,5
0
0
0
475
1730,5

0
727,5
0
0
0
110
837,5

200

200

0

0

0

40272,9

Додаток 2
до Програми нергоефективності
Новомиргородського району
Кіровоградської області
на 2016 - 2020 роки
Порядок
відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди банку за
надання кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків на впровадження
енергозберігаючих заходів
1.
Порядок відшкодування з районного бюджету комісійної
винагороди банку за надання кредиту, залученого фізичними особами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження
енергозберігаючих заходів (далі-Порядок) визначає механізм використання
коштів, передбачених в районному бюджеті.
2.
Розмір відшкодування комісійної винагороди банку за надання
кредиту складає 3,0 відсотки від суми кредиту.
3.
Відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди
банку за надання кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних
будинків
на
впровадження
енергозберігаючих заходів здійснюється на підставі Генерального договору
про співробітництво між головним розпорядником коштів районного
бюджету та кредитно-фінансовою установою (додаток 3 до Програми).
4.
Кошти районного бюджету не можуть бути спрямовані на
сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами
кредитного договору.
5.
Відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди
банку за надання кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків здійснюється на впровадження
передбачених енергозберігаючих заходів, а саме на придбання
енергозберігаючих матеріалів та/або обладнання, до яких належать:
1)
для одно - та двоквартирних житлових будинків:
радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому
числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім
однокамерних) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне
додаткове обладнання і матеріали до них;
вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби
вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне
додаткове обладнання і матеріали до них;
багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної
енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове
обладнання і матеріали до нього;
обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ,
покрівель та фундаментів;
теплонасосна
система
опалення
та/або
гарячого
водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
система
сонячного
теплопостачання
та/або
гарячого
водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
2)
для квартир багатоквартирних житлових будинків:
радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому
числі автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної
енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове
обладнання і матеріали до нього;
придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та
енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них.
6.
Відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди
банку за надання кредиту, залученого фізичними особами, об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних
будинків
на
впровадження
енергозберігаючих заходів відбувається на підставі таких документів
(зберігаються в кредитно-фінансовій установі і є доступними для
ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):
1)
паспорт Позичальника(1-4,11 ст.), копія завірена Позичальником;
2)
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія,
завірена Позичальником);
3)
кредитний договір;
4)
документи, які підтверджують цільове використання кредитних
коштів:
рахунок-фактура;
договір купівлі-продажу або інший документ, який
підтверджує сплату коштів за придбаний товар чи виконані роботи;
акт приймання-передачі товару або накладна.
7.
Кредитно-фінансові установи щомісяця до десятого числа
місяця наступного за звітним періодом, подають головному розпорядникові
коштів районного бюджету Реєстр позичальників, які отримали кредит в
кредитно-фінансовій установі за Програмою, на вищезазначені цілі.
8.
Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахування
головним розпорядником коштів районного бюджету на передбачений
Генеральним договором транзитний рахунок відповідної кредитнофінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні
рахунки Позичальників, зазначені у кредитних договорах, про що
головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки на
паперових носіях.
-

Додаток 3
до Програми енергоефективності
Новомиргородського району
Кіровоградської області
на 2016 - 2020 роки
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № _______
про співробітництво
м. Новомиргород

201___року

Новомиргородська районна державна адміністрація Кіровоградської області (далі райдержадміністрація) в особі голови районної державної адміністрації
__________________________________________ , що діє на підставі Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», з однієї сторони та ,_____________________________
(далі- Кредитно-фінансова установа), в особі________________________________________________
що діє на підставі ________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:
І. Предмет Договору
1.
Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці
Сторін у процесі відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди банку за надання
кредиту залученого фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків
(далі - Позичальники), які отримали кредит у Кредитно- фінансовій установі на цілі, передбачені
цим Договором, відповідно до програми енергоефективності Новомиргородського району
Кіровоградської області на 2016- 2020 роки, затвердженої рішенням Новомиргородської районної
ради від ____________2016 року №___ (далі -Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим
Договором.
2.
Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою
відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.
3.
Райдержадміністрація відшкодовує з районного бюджету фізичним особам та
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків комісійну винагороду банку за надання
кредиту у розмірі 3,0% від суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання
та/або матеріалів (враховуючи придбання «негазових» котлів).
4.
Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 3 (трьох) років на
підставі цього Договору та поданих зведених Реєстрів.
ІІ. Основні завдання Сторін
1.
Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:
1)
спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;
2)
проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у
Кредитно-фінансовій установі та отримати право на погашення комісійної винагороди банку за
надання кредиту, відповідно до умов Програми;
3)
обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету
цього Договору, проводити спільні консультації і переговори.
ІІІ. Обов'язки і права райдержадміністрації:
1. Райдержадміністрація зобов'язується:

1)
прийняти, розглянути сформований Кредитно-фінансовою установою згідно з
додатком 1 до цього Договору Реєстр позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені
Програмою;
2)
резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для відшкодування з районного
бюджету комісійної винагороди банку за надання кредиту за Кредитним договором, відповідно до
Реєстру позичальників, які отримали кредит в Кредитно- фінансовій установі за Програмою (далі Реєстр позичальників), наданого Кредитно- фінансовою установою, згідно з підпунктом 1 пункту 1
розділу ІІІ цього Договору;
3) ______________ не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця одноразово
перераховувати кошти на відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди банку за
надання кредиту, згідно з Реєстром позичальників на транзитний рахунок №____, що відкритий у
Кредитно-фінансовій установі;
4)
надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше
одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками;
5)
повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на
виконання Сторонами умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності;
6)
не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю
Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі райдержадміністрації у зв'язку з
виконанням обов'язків за цим Договором;
7)
виконувати інші зобов’язання за цим Договором.
2.
Райдержадміністрація має право:
1)
вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення
правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників;
2)
здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього
Договору;
3)
здійснювати заходи із перевірки усіх документів Позичальників, перелік яких
визначено додатком 2 до цього Договору, та контроль за цільовим призначенням кредитів,
отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового
повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.
ІV. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи
1.
Кредитно-фінансова установа зобов'язується:
1)
надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені Програмою у порядку,
встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи;
2)
визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування з районного бюджету
комісійної винагороди банку за надання кредиту за Кредитним договором для кожного
Позичальника, виходячи з умов передбачених пунктом 3 розділу І цього Договору, та відобразити
це у Реєстрі позичальників;
3)
формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного
Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі відповідно до умов цього
Договору, документи, згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього Договору;
4)
формувати Реєстр позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій
установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього
Договору;
5)
щомісяця, до десятого числа, подавати райдержадміністрації сформований Реєстр
позичальників, які отримали у попередньому місяці кредит в Кредитно-фінансовій установі за
Програмою;
6)
здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання
відшкодування з районного бюджету комісійної винагороди банку за надання кредиту

Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі за Програмою;
7)
виконувати інші зобов’язання за цим Договором.
2.
Кредитно-фінансова установа має право відмовити Позичальнику
в наданні кредиту у випадку:
1)
невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам
цього Договору;
2)
прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову
у видачі кредиту.
V. Відповідальність Сторін
1.
У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим
Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим з битки.
2.
Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які
отримали кредит за Програмою, у Реєстр позичальників до цього Договору.
3.
Райдержадміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, із затримкою до двох
місяців, перерахування коштів з районного бюджету на відшкодування комісійної винагороди
банку за надання кредиту Позичальникам.
4.
Кредитно-фінансова
установа
не
несе
відповідальності
за
відмову
райдержадміністрації здійснювати відшкодування комісійної винагороди банку за надання кредиту,
згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.
VI. Форс-мажорні обставини
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього
Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До
таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні
електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки,
військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.
1.

VII. Строк дії Договору
Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до кінця 2020

року.
2.
Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін.
Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до
пропонованого дня припинення дії Договору.
VIII. Прикінцеві положення
1.
Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін,
шляхом укладання додаткових договорів.
2.
У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагат имуться
вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського
суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
3.
Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
4.
Райдержадміністрація підтверджує, що Позичальники, внесені до Реєстру
позичальників згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та
зобов’язується відповідно до умов цього Договору здійснювати відшкодування комісійної
винагороди банку за надання кредиту.

ІХ. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа

Новомиргородська районна
державна адміністрація
Кіровоградської області
26000, м. Новомиргород
вул. Соборності,112
р/р 35210010002734
ГУДКСУ у м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04055094
Голова районної державної адміністрації

« ___» ________________201__р.

м.п.

«___»_______________201__р.

м.п.

Додаток 4
до Програми
енергоефективності
Новомиргородського району
Кіровоградської області
на 2016 - 2020 роки
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми енергоефективності Новомиргородського району
Кіровоградської області на 2016 - 2020 роки

Обсяги коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, всього
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кредити, позики
Гранти тощо
Власні кошти
Інші кошти

Витрати на виконання програми, тис.грн.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
35249,9
1518,5
936,5
1730,5
837,5
28773,8
50,0
5771,1

1033,5

551,5

1255,5

727,5

20,0

-

-

-

-

385,0

475,0

110,0

635,0
485,0
ВСЬОГО: 40272,9

Додаток 5
до Програми
енергоефективності
Новомиргородського району
Кіровоградської області
на 2016 - 2020 роки
ПАСПОРТ
Програми енергоефективності Новомиргородського району
Кіровоградської області на 2016 - 2020 роки

1.

Програма затверджена:
Ініціатор розроблення Програми

2.
3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

7.

8.
9.
10.

Рішення районної ради від _____2016
року № ____
Новомиргородська районна державна
адміністрація
_________ 2016 року №___Про програму
енергоефективності Новомирго-родського
району Кіровоградської області на 2016 2020 роки»
Управління
економічного
розвитку,
торгівлі,
інфраструктури
та
промисловості райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації, РТМО «Новомиргородське», КЗ
«Центр надання первинної медикосанітарної допомоги»
Відповідальний виконавець Програми Управління
економічного
розвитку,
торгівлі,
інфраструктури
та
промисловості
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
Учасники Програми
Управління
економічного
розвитку,
торгівлі,
інфраструктури
та
промисловості
райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого само-врядування
Терміни реалізації Програми
2016 - 2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть Районний, місцеві бюджети, інші
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 40272,9
необхідних для реалізації Програми,
усього, тис.грн. у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету

кошти не бюджетних джерел
11. Основні джерела фінансування
Програми

28773,8
50,0
9339,1
2110,0
Районний, місцеві бюджети, інші
джерела фінансування

