
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення 35 сесії Коростенської міської ради від 28.11.19 р. 

«Про затвердження Програми енергоефективності міста Коростеня 

на 2020-2024 роки» 

 

Проєкт Програми енергоефективності міста Коростеня на 2020-2024 роки 

розроблений з метою забезпечення ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста та скорочення 

бюджетних витрат на їх використання, підвищення культури енергоспоживання 

та створення умов для залучення інвестицій на впровадження 

енергоефективних проєктів. Враховуючи важливість проблеми в розвитку 

енергоефективності та енергозбереження, проблеми глобального потепління, 

місто Коростень приєдналось до Європейської Ініціативи «Угода мерів», де 

взяло на себе добровільне зобов’язання скоротити власні викиди СО2, 

сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та 

підвищенню якості життя. 

Проєкт Програми розроблений у відповідності до чинного законодавства 

в Україні, зокрема до вимог: Закону України «Про енергозбереження», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Головним завданням програми є забезпечення системного підходу у 

плануванні та впровадженні заходів з енергозбереження, отримання 

екологічного, соціального та економічного ефекту, а саме: 

- забезпечити раціональне споживання енергоресурсів в бюджетній сфері; 

- скоротити видатки бюджетних коштів на оплату спожитих 

енергоресурсів; 

- сприяти розвитку енергетики; 

- підвищити екологічну та енергоощадну культуру громади міста; 

- забезпечити екологічний ефект в місті шляхом впровадження 

енергоефективних заходів в закладах бюджетної сфери, що суттєво впливає на 

рівень викидів СО2 та зміни клімату в цілому; 

- розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста 

Коростеня до 2030 року (ПДСРК), який стане наступним орієнтиром для 

планування енергетичної політики в місті на наступні 10 років. 

  Результативні показники в ході виконання даної програми: покращено 

показники економічного, соціального та екологічного розвитку міста 

Коростеня; щорічне скорочення споживання ПЕР бюджетними установами та 

зменшення видатків на їх оплату; проведено термомодернізацію будівель 

бюджетної сфери, що в  свою чергу призведе до зменшення викидів СО2.. В разі 

залучення додаткових інвестицій на проєкти з енергоефективності програмою 

передбачено співфінансування в розмірі 500 тис.грн. 

     

 

Начальник управління економіки             О. Жилін 

 

 

 



Довідка 

про погодження проєкту рішення 

«Про затвердження Програми енергоефективності міста Коростеня 

на 2020-2024 роки» 

 

Проєкт рішення розроблено:  

Управлінням економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 

Виконавець: 

Чудаківська Тетяна Василівна, головний спеціаліст відділу місцевого 

економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету 

Коростенської міської ради. Тел. 50244 

 

Доповідає на сесії:  
Жилін Олексій Васильович, начальник управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Жилін Олексій Васильович, начальник управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

 

Запросити: - 

 

Розсилка: 

- управління економіки; 

- фінансове управління. 

 

Погоджено із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


