
                                                                       
 

 
РІШЕННЯ 

дванадцята сесія VІІІ скликання 
 
від 23.12.2021 р. №720 
 
Про внесення змін до Програми енергоефективності  
Коростенської міської територіальної громади  
на 2020-2024 роки 
 

З метою забезпечення сталого енергетичного розвитку Коростенської 
міської територіальної громади, підвищення енергоефективності закладів 
бюджетної сфери, раціонального використання енергетичних та природних 
ресурсів, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
    
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до розділів 6 «Ресурсне забезпечення» та                           
7 «Напрями діяльності та заходи» Програми енергоефективності 
Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, 
доповнивши пунктом 5.2. та збільшивши ресурсне забезпечення на 
впровадження даного заходу. 
 
Міський голова                                                    Володимир МОСКАЛЕНКО 

 
Секретар міської ради                                                                       О.Олексійчук               
Перший заступник міського голови                                                В.Вигівський 
Заступник міського голови                                                               О.Ясинецький 
Начальник фінансового управління                                                Л.Бардовська 
Начальник управління економіки                                                    В.Стужук 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                              О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                                        Т.Камінська 
 
 

 
 
 



Додаток до рішення  
12 сесії Коростенської міської ради 

VIIІ скликання від 23.12.2021 р. №720 
 

Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки 
 

6. Ресурсне забезпечення Програми 
      

Роки реалізації Програми Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми1 2020  рік 2021  рік 2022  рік 2023  рік 2024  рік 

Усього витрат на 
виконання 
програми 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.  
у тому числі: 346,1 300,0 2250,0 2295,3 2300,9 7492,3 

 500,02 500,0 
346,1 300,0 2250,0 2295,3 2300,9 7492,3 міський бюджет 

500,0 500,0 
державний бюджет - - - - -  
інші джерела, не заборонені законодавством - - - - -  

                                                
1 Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету переглядається і затверджується щорічно міською радою за пропозицією управління 
економіки 
2 Співфінансування (у разі залучення інвестицій на реалізацію енергоефективного проєкту) 



 

 

7. Напрямки діяльності та заходи Програми 

Секретар міської ради                                                                                                                      Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
                                                
3 Кількісні, якісні та показники ефективності, яких можна досягти в ході виконання заходів Програми наведено в розділі 8 «Результативні показники Програми» 
4 Співфінансування (в разі залучення інвестицій на енергоефективний проєкт) 

 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),   

тис. грн 
N 

  з/п 
Назва 

напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)  

Перелік заходів програми  Строк 
виконан

ня 
заходу  

Виконавці  Джерела 
фінансування

  
2020 
рік 

2021      
рік 

2022        
рік 

2023 
рік 

2024 
рік 

Очікуваний результат3 

5.1. Впровадження 
енергоефективних заходів 
в закладах бюджетної 
сфери  
(термомодернізація 
будівель, утеплення 
фасаду, покрівлі, цоколю 
та підлоги 1-го поверху, 
заміна вікон, 
реконструкція системи 
освітлення та опалення, 
інше) 

2020-2024 
 роки 

Управління   
економіки, установи 

та організації 
бюджетної сфери, 

Українська асоціація 
Енергосервісних 

компаній, 
ЕСКО - компанії, 

програми міжнародної 
технічної допомоги 

Міський,  
обласний, 
державний 
бюджети,  
ЕСКО - 

компанії, 
залучені 
кошти 

500,0 
 

- впроваджено заходи з 
покращення комфортних 
умов перебування в 
будівлях; 
- забезпечено виконання 
санітарно-гігієнічних 
вимог; 
- зменшено споживання 
енергетичних ресурсів та 
фінансових витрат за 
спожиті ПЕР; 
- забезпечено спів- 
фінансування (у разі 
отримання гранту) 

5. Підвищення 
енергоефекти
вності в 
установах та 
організаціях 
бюджетної 
сфери 

5.2.  Впровадження 
енергоефективних заходів 
в закладах бюджетної 
сфери  
(термомодернізація 
будівель, утеплення 
фасаду, покрівлі, цоколю 
та підлоги 1-го поверху, 
заміна вікон, 
реконструкція внутрішньо 
системи освітлення та 
опалення, інше) 

2020-2024 
роки 

Установи, організації 
та комунальні 

підприємства, які 
фінансуються з 

бюджету громади 

Міський 
бюджет 

- - 2 000,0 2 000,0 2 000,0 - впроваджено заходи з 
покращення комфортних 
умов перебування в 
будівлях; 
- забезпечено виконання 
санітарно-гігієнічних 
вимог; 
- зменшено споживання 
енергетичних ресурсів та 
фінансових витрат за 
спожиті ПЕР; 
-продовжено термін 
експлуатації будівель 

346,1 300,0 2250,0 2295,3 2300,9 - 
Всього по Програмі: 500,04 - 


