
 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення 6 сесії Коростенської міської ради від 10.06.2021 р. 

«Про внесення змін до Програми енергоефективності Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2024 роки» 

 

 

В жовтні 2020 року в наслідок адміністративно-територіальної реформи 

була утворена Коростенська міська територіальна громада.  

Розуміючи та приймаючи факт зміни клімату та пошуку шляхів адаптації 

через впровадження та реалізацію енергоефективних заходів і проєктів, з метою 

забезпечення сталого енергетичного та кліматичного розвитку, Коростенська 

міська територіальна громада у лютому 2021 року стала підписантом 

європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії». 

На виконання зобов’язань Угоди мерів має бути розроблений  План дій зі 

сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської 

територіальної громади до 2030 року, який стане інструментом впровадження 

сталої енергетичної та кліматичної політики. 

Розробка даного документу здійснюється із залученням фахівців з даного 

напрямку, а це потребує додаткових фінансових затрат.  

Враховуючи все вищевикладене та отриману економію коштів по 

загальноміській програмі реалізації Стратегічного плану розвитку міста 

Коростеня на 2020-2024 рр , перенести зекономлені кошти в сумі 100,0 грн. в 

п.п. 3.4 розділу 6 програми енергоефективності Коростенської міської 

територіальної громади на 2020-2024 роки.     

 

 

 

 

Начальник  управління економіки                                  Володимир СТУЖУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення 

«Про внесення змін до Програми енергоефективності Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2024 роки» 

 

Проєкт рішення розроблено:  

Управлінням економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 

Виконавець:  

Сергеєва Анна Олександрівна, спеціаліст відділу місцевого економічного 

розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської 

ради, енергоменеджер  

тел. 5-08-03 

 

Доповідає на сесії:  
Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 

 

Запросити: ---- 

 

Розсилка: 

- управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 

- фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 



 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

змін до проєкту рішення 6 сесії VIIІ скликання від 10.06.2021 р. «Про 

внесення змін до Програми енергоефективності Коростенської міської 

територіальної громади на 2020-2024 роки» 

 
Чинна редакція Редакція зі змінами, що пропонується внести 

Обсяги фінансування Програми з 

бюджету територіальної громади: 

2021 рік: 200,0 тис. грн (+500 тис. грн 

співфінансування у разі залучення 

інвестицій на енергоефективний 

проєкт) 

Обсяги фінансування Програми з бюджету 

територіальної громади: 

2021 рік: 300,0 тис. грн (+500 тис. грн 

співфінансування у разі залучення інвестицій на 

енергоефективний проєкт) 

Заходи, обсяги фінансування яких СУТТЄВО вплинули на загальну суму по Програмі в 

цілому 

3.4. Розробка Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату 

Коростенської міської територіальної 

громади до 2030 року  

2021 рік: 0,0 тис. грн 

 

 

 

 

 

2021 рік: 100,0 тис. грн 

Обґрунтування: У лютому місяці поточного року 

Коростенська міська територіальна громада стала 

підписантом європейської ініціативи «Угода мерів 

по клімату та енергії» та в рамках виконання 

зобов’язань має розробити стратегічний документ 

– План дій зі сталого енергетичного розвитку та 

клімату до 2030 року. 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                  Володимир СТУЖУК 

 


