УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
13.04.2016

Ужгород

№ 92

Про Програму енергоефективності
міста Ужгород на 2016-2017 рoки
З метою реалізації Закону України “Про енергозбереження”, відповідно
до підпункту 5 пункту «а» статті 30, статті 52 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017
рoки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Цапа І. Ю.

Міський голова

Б. Андріїв
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Програми
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Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
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Ужгородської міської ради, управління у
справах культури, спорту, сім’ї та молоді
Ужгородської міської ради
2016-2017 роки

Термін реалізації
Програми
Перелік бюджетів, які
Міський бюджет
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

Згідно з додатком до Програми

Загальні положення
Однією 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.
На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають
до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення
адміністративної
та
економічної
відповідальності
за
перевитрати,
нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів,
тощо.
Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливноенергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки,
обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян.
Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе
витрачання енергії і палива, це політика, яка припускає науковий погляд на
процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних
фондів, сировини та матеріалів.
Нажаль, на сьогодні економіка України характеризується одним з
найвищих у Європі рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту,
пов’язаним з низькими показниками економічної діяльності та неефективним
використанням паливно-енергетичних ресурсів. Основними причинами цього є
недосконала структура національної економіки, застарілість та недосконалість
наявних технологій та енергоустаткування, відсутність економічних стимулів на
впровадження енергозберігаючих заходів.
В ситуації, що склалася, особливої актуальності набуло питання
швидкого переходу на енергоощадні технології, нормування використання
паливно-енергетичних ресурсів, дотримання енергетичних стандартів та
нормативів, термореновація будівель, створення економічних стимулів для
впровадження енергозберігаючих технологій.
Технологічна перебудова, впровадження нових технологій, машин,
обладнання та побутових приладів потребує накопичення власного та залучення
зовнішнього інвестиційного капіталу.
Поряд з тим, важлива частка технологічних заходів пов’язана з
поліпшенням використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня
експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації технологічних
процесів, перш за все мало витратних заходів, спрямованих на підвищення
комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення
витрат, оптимізацію режимів роботи.
В умовах стійких тенденцій до зростання вартості палива та енергії
означена проблема стала одним з нагальних питань для споживачів бюджетної
та комунальних сфер, оскільки саме в цих галузях економія паливноенергетичних ресурсів зростає пропорційно обсягу виділених коштів на
енергозберігаючі заходи.
Міська програма енергоефективності міста на 2016-2017 роки (далі

Програма) розроблена з урахуванням основних напрямків державної політики у
сфері енергозбереження та з метою зменшення рівня споживання енергетичних
ресурсів на підприємствах, установах та організаціях, що належать комунальної
власності міста та фінансуються за кошти міського бюджету.
Законодавчі підстави впровадження Програми
Запропонована Програма розроблена на виконання Закону України «Про
енергозбереження», Указу Президента України від 16.06.1999 № 622/99 «Про
заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами,
організаціями та казенними підприємствами», розпорядження КМУ від
24.07.2013 №1071-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період
до 2030 року».
Вона передбачає удосконалення енергозбереження для підвищення
енергоефективності економіки та соціальної сфери.
Програма розвиває, поглиблює та конкретизує основні напрями
енергозбереження, включаючи як стратегічні питання енергозбереження, так і
першочергові мало витратні заходи з урахуванням сучасних умов та перспектив
економічного розвитку.
Передбачається періодичне проведення аналізу ефективності заходів,
виконаних за Програмою. За необхідності до Програми можуть бути внесені
зміни та доповнення.
Мета та завдання Програми
Програма енергозбереження на основі аналізу існуючого стану
передбачає розробку основних напрямів політики енергозбереження з метою
підвищення ефективності існуючої системи управління енергокористуванням.
Головною метою Програми є досягнення найбільшої ефективності у
використанні існуючих енергоносіїв та зменшення енергоємності.
Основне завдання Програми – визначення загально існуючого та
перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків
його реалізації, визначення першочергових та перспективних заходів і завдань з
підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу
енергозбереження.
Дана Програма є комплексною програмою і передбачена для
практичного використання на підприємствах, установах і організаціях, що
фінансуються з міського бюджету. Вона містить конкретні першочергові
енергозберігаючі заходи, які дадуть енергозберігаючий ефект.
У рамках реалізації Програми потрібно розробити та впровадити
систему енергетичного менеджменту у виконавчому комітеті Ужгородської
міської ради. Розробка системи повинна проходити у три етапи:
1. Стратегічна діагностика стану енергоспоживання будівель. Результат
– визначення найбільш енергозатратних будівель, розрахунок потенціалу

економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації енергоспоживання
будівлями.
2. Середньострокове планування енергоефективних заходів. Результат –
розробка та складання плану організаційних та технічних заходів з
енергоефективності, розрахунок економії бюджетних коштів внаслідок
впровадження енергоефективних заходів.
3. Моніторинг виконання Програми – формування аналітичної бази
даних щодо споживання енергетичних ресурсів з подальшим її використанням
для контролю споживання енергоносіїв та досягнення результатів від
впровадження енергоефективних заходів.
Шляхи розв’язання проблем
Проблеми передбачається розв’язати шляхом:
- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання
енергетичних ресурсів, виведення із експлуатації енергоємного обладнання,
оптимізації виробничих процесів;
- удосконалення системи енергетичного моніторингу та механізму
управління енергозбереженням;
- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій у сфери енергоефективності, енергозбереження та активізація
міжнародного співробітництва;
Управління програмою та контроль за її виконанням
Організація виконання
Ужгородської міської ради.

Програми

покладається

на

виконком

Бюджет та фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
Моніторинг та узагальнення результатів Програми
Моніторинг виконання Програми проводиться відповідно до показників,
визначених у заходах Програми та програм зменшення споживання
енергоресурсів шляхом їх раціонального використання. Контроль за
використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання
Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Ефективне проведення моніторингу забезпечить система аналізу та
контролю показників енергоефективності, що включає збір, аналіз та
узагальнення інформації з питань стану реалізації енергоефективних заходів.
Вона включає такі показники: найменування об’єктів впровадження
енергозберігаючих заходів і перелік заходів, що впроваджуються; вартісні

показники (обсяг залучених коштів); енергозберігаючий ефект (споживання
паливно-енергетичних ресурсів); виконавців.

Додаток до Програми
Розрахункова потреба у коштах на реалізацію Програми
на 2016-2017 роки
Заходи

Створення та впровадження програмного
середовища «Система щоденного моніторингу
споживання енергоносіїв «Енергобаланс»
Обладнання для енергоменеджера
(персональний комп’ютер або ноутбук)
Спеціалізоване програмне забезпечення
Усього

Виконавці

Виконком
Ужгородської
міської ради
Виконком
Ужгородської
міської ради
Виконком
Ужгородської
міської ради

Сума
фінансуван
ня
тис. грн
50,0
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