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ВПЛИВ ЕНЕГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ, ЩО БУЛИ РЕАЛІЗОВАНІ В
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ МІСЦЕВОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ.
ЕФЕКТИВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЦИХ ЗАХОДІВ
Відповідно до Закону України „Про енергозбереження” від 01.07.1994 № 74/94-ВР,
постанов КМУ від 01.03.2010 № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки” (зі змінами), від 11.11.2015
№ 929 „Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива на 2010 -2015 роки”, з метою підвищення ефективності
використання ПЕР закладами області, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, було
розроблено та затверджено положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності
(далі – Конкурс) та внесено відповідні зміни до обласної програми з енергоефективності на
2011-2015 роки (розпорядження голови ОДА від 12.02.2015 № 52 «Про зміни до обласної
програми енергоефективності на 2011-2015 роки», рішення обласної ради від 06.03.2015 № 1438
«Про внесення змін до обласної програми енергоефективності на 2011-2015 роки»).
Основними завданнями Конкурсу є: забезпечення належного функціонування та сталого
розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад Рівненської області в умовах
скорочення споживання ПЕР, передусім природного газу, за рахунок упровадження заходів з
енергоефективності та заміщення використання природного газу альтернативними видами
палива місцевого виробництва; стимулювання застосування сучасних технологій та
інноваційних рішень у сфері енергозбереження в бюджетній сфері; забезпечення популяризації
успішного досвіду районів, міст обласного значення, структурних підрозділів ОДА у вирішенні
проблемних питань підвищення енергоефективності та висвітлення результатів реалізації
проектів. 05.05.2015 оголошено Конкурс вказаних проектів.
На конкурс надійшло 75 проектів на загальну суму майже 40,8 млн. грн., спів-фінансування
з місцевих бюджетів - 12 млн. грн., або 29,6 %, з економією ПЕР на 10,1 млн. гривень.
За результатами оцінки в 2015 році було відібрано 50 проектів (з них: навчальні і дошкільні
заклади – 31, організації охорони здоров’я – 15, культури – 3, об’єкти соціального захисту – 1)
загальною вартістю 19,9 млн. грн., в т.ч. співфінансування з місцевих бюджетів –7 млн. грн., а
розрахункова економія ПЕР від реалізації заходів становитиме – 10,4 млн. грн. (електроенергії
– 0,4 млн. кВт*г, природного газу – 0,6 млн. м3, теплоенергії – 4,3 тис. Гкал, води – 0,1 тис м3
та інших видів палива – 0,1 тис. т у.п. (додатки 2 і 3).Окупність реалізації означених проектів
становитиме біля 2 років.
На цей час в експлуатацію введено 46 із 50 об’єктів, в .ч. – у жовтні 2015 р. – 1 об’єкт; - у
листопаді 2015 р. – 6; - у грудні 2015 р. – 13; - у січні 2016 року – 23, у березні п.р. – 3.
Головою ОДА видане розпорядження від 29.01.2016 № 23 «По зміни до обласної програми
енергоефективності на 2011 – 2015 роки», яким продовжено на період до 2016 року строки
виконання цієї Програми. Вказані зміни затверджені рішенням обласної ради від 11.03.2016 №
122 «Про внесення змін до Обласної програми енергоефективності на 2011-2015 роки». У
поточному році оголошено проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності (І
етап) з терміном подання пропозицій до 25.05.2016. На реалізацію проектів-переможців
конкурсу Проектів з обласного бюджету в 2016 році передбачено 10 млн. грн. за умови
співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі 3 млн. гривень.
93

