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1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Фактор енергозбереження у сучасних умовах є одним із визначальних для енергетичної
стратегії України і Роздільнянського району зокрема. Від його рівня залежать ефективне
функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток району. Основним
показником енергоефективності економіки вважається енергоємність валового внутрішнього
продукту (далі - ВВП). Україна характеризується надмірними значеннями цього показника. Він
приблизно утричі поступається передовим економічно розвинутим країнам.
Проблема високої енергоємності ВВП має загальнодержавний характер, оскільки
стосується конкурентоздатності продукції економіки, рівня її собівартості, обсягів
споживанням електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафти і продуктів її переробки
у суспільному виробництві, бюджетній сфері та населенням.
В районі, як і в цілому по Україні, більшість генеруючого обладнання підприємств
великої і малої енергетики технічно і морально зношено, відпрацювало свій ресурс і потребує
модернізації.
Більше 30 % тепломереж потребують заміни. Недостатньо приладів обліку теплової
енергії та інших контрольно-вимірювальних пристроїв.
Відомча роз'єднаність теплопостачальних підприємств, реалізації перспективних
розробок, невирішеність питань, що відносяться до законодавчо-правового поля та тарифної
політики, заборгованість закладів за послуги теплопостачання, відсутність мотивації до
економного та екологічно ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
призводять до кризових явищ в комунальній теплоенергетиці.
Вирішення існуючих проблем комунальної теплоенергетики в районі потребує
комплексного підходу на державному рівні до впровадження енергозберігаючих та екологічно
ефективних технологій і засобів виробництва, постачання і споживання усіх видів енергоносіїв
і енергії, що забезпечить скорочення витрат первинних енергоносіїв, зменшення собівартості
виробленої енергії та екологічного забруднення території району.
На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом
економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах
та входження в європейські та світові ринки.
Одними з основних узагальнюючих показників розвитку економіки будь-якого регіону,
що характеризують його ефективність у цілому, відповідність сучасному рівню розвитку
техніки, технологій і організації суспільного виробництва, є зміна обсягу валового
регіонального продукту (далі - ВРП), а також рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі
- ПЕР) на обсяг ВРП, що характеризує енергоємність валового регіонального продукту.
Для економіки району, який належить до регіонів з дефіцитом палива, особливо гострою
є проблема ефективного використання енергоресурсів.
Кризовий стан економіки, різке зниження рівня надходжень до бюджету обумовили
необхідність дійової державної підтримки галузі тепловиробництва та теплопостачання.
Значними і постійно зростаючими є втрати теплової енергії. Питомі витрати енергетичних
ресурсів під час виробництва і надання послуг теплопостачання майже удвічі перевищують
відповідні показники країн Європейського Союзу. Недосконала тарифна політика зумовила
хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств теплоенергетики.
Стаття 20 Закону України "Про теплопостачання" встановлює, що тарифи на теплову
енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, затверджуються органами
місцевого самоврядування, крім теплової енергії, що виробляється суб’єктами господарювання,
що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують
нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, на підставі розрахунків, виконаних
теплогенеруючими, теплотранспортуючими та теплопостачальними організаціями за
методиками, розробленими центральними органами виконавчої влади у сфері теплопостачання.
Цінова політика держави спрямована на створення необхідних економічних гарантій для
виробників.

2. Мета Програми
Важливим завданням Програми є скорочення обсягів споживання природного газу
бюджетними установами та організаціями.
Метою Програми є: зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції,
виконаних робіт, наданих послуг; скорочення рівня виробничих витрат та невиробничих втрат
ПЕР; оптимізація паливно-енергетичного балансу району; відносне скорочення бюджетних
видатків на використання ПЕР в бюджетних установах; підвищення культури
енергоспоживання, зменшення навантаження на районний бюджет завдяки модернізації
котелень закладів району.
Стратегічною метою виконання завдань з енергозбереження є визначення напрямків
скорочення обсягів енергоспоживання в усіх сферах господарювання, підвищення ефективності
використання енергетичних ресурсів, забезпечення реалізації загальнодержавної стратегії
скорочення споживання природного газу та зменшення енергетичної залежності держави від
його імпорту.
Зволікання з вирішенням проблем зниження енергоємності може привести до негативних
наслідків - банкрутства підприємств, які не зможуть конкурувати на відкритому ринку з
товарами та продукцією, що виробляються за передовими енерго- та матеріалозаощадними
технологіями.
На жаль, небажання та не усвідомлення необхідності професійного підходу до скорочення
споживання енергоресурсів приводить до великих витрат або неефективного використання
дефіцитних енергоносіїв, що не відповідає державному курсу на побудову енергоефективної
політики та зводить нанівець зусилля виконавчої влади по забезпеченню реалізації поставлених
державою завдань з економії енергоресурсів.
Паспорт Програми енергоефективності Роздільнянського району на 2019 - 2021 роки
наведено в додатку 1.
3. Перелік показників, за якими буде здійснюватися оцінка виконання Програми
Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:
- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;
- модернізація діючих котелень, підвищення ефективності діючих систем;
- переведення котелень на альтернативні види палива;
- проведення теплоізоляції дахів будівель;
- заміна вікон на енергозберігаючі склопакети;
- економія та скорочення витрат теплової енергії;
- обсяг залученого фінансування, яке буде спрямовуватись на фінансування заходів
Програми.
Відповідно до Указу Президента України від 16.06.1999 № 662 "Про заходи щодо
скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами" та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.1999 № 2183 "Про
скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами" вищевказані норми є вихідними даними для обґрунтування базових
показників в електро- та теплопостачанні.
4. Шляхи розв'язання проблеми
Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв'язується завдяки реалізації
заходів наступного характеру: організаційного, технічного (технологічного), структурного.
Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове та
фінансове забезпечення для досягнення мети Програми.
Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію або заміну
наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та

енергозберігаючих технологій, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції,
виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат ПЕР, економію бюджетних коштів.
Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення енергоефективності потрібна
також структурна перебудова економіки району в цілому, галузей та підприємств.
Специфікою діяльності підприємств, які надають послуги з теплопостачання населенню
та об'єктам соціальної сфери, є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них
окремими споживачами. Відсутність ефективної цінової політики призвела до значного
зростання заборгованості, яка є однією з найскладніших проблем галузі.
Реалізація цього заходу дозволить:
- скоротити видатки районного бюджету;
- знизити антропогенний та техногенний вплив та покращити стан навколишнього
середовища.
5. Очікувані результати та ефективність Програми
Реалізація положень Програми дасть можливість скорочення обсягів споживання
енергоносіїв, що позитивно вплине на конкурентоспроможність виробничих підприємств
району. Це дасть можливість за рахунок економії коштів, які витрачаються на закупівлю
енергоресурсів, здійснити оновлення основних фондів та впровадження нових прогресивних
енергоефективних технологій.
Витрати, які спрямовуються на ефективне використання енергетичних ресурсів та на
енергозбереження, є більш ефективними ніж витрати на купівлю паливно-енергетичних
ресурсів та на ремонт обладнання.
Технологічне переоснащення виробництв стимулюватиме створення нових видів
продукції та послуг, що має призвести до зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля.
В результаті реалізації положень Програми, зокрема спрямованих на оновлення
основних фондів та модернізацію виробництва, серед іншого суттєво повинен підвищитись
рівень надійності енергопостачання, що має позитивно позначитися на добробуті та
комфортності життя громадян району.
Виконання Програми дасть можливість:
– забезпечити підґрунтя для оновлення суб’єктами господарювання основних фондів та
впровадження новітніх енергоефективних технологій, передусім у базових галузях
економічного сектора без безпосереднього втручання органів влади у їх господарську
діяльність;
- забезпечити прозорість процесу утворення цін і тарифів на енергоносії, що
унеможливить перекладання на споживачів понаднормативних втрат та витрат паливноенергетичних ресурсів;
- впровадження приладів обліку спожитих ресурсів, що дозволить забезпечити
оперативний контроль та облік фактичної кількості як відпущених, так і спожитих ресурсів,
оплату споживачами лише за фактично спожиті обсяги енергоресурсів, і цим - знизити рівень
соціальної напруги в суспільстві, обумовленої, зокрема, високим рівнем тарифів та наявністю
значної заборгованості за теплову енергію;
– скоротити використання природних ресурсів шляхом зменшення обсягу споживання
паливно-енергетичних ресурсів;
– стимулювати ощадливе споживання закладами паливно-енергетичних ресурсів шляхом
формування відповідного світогляду;
- зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища.
Виконання Програми також забезпечить законодавче та економічне підґрунтя для:
– зниження показника енергоємності валового регіонального продукту та його
поступового наближення до рівня розвинутих держав світу;
– підвищення конкурентоспроможності економічного району.

Загальна вартість енергозберігаючих проектів, які заплановано впровадити у 2019-2021
роках складає 2 870,00 тис. грн.
6. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми
Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним
законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання
альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.
При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади.
Реалізація заходів Програми потребує удосконалення існуючої законодавчої та
нормативно-правової бази.
7. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Перелік
енергозберігаючих заходів по Роздільнянському району та прогнозні обсяги фінансування
заходів Програми енергоефективності Роздільнянського району на 2019 - 2021 роки наведено у
додатках 2,3.
При використанні коштів державного, районного бюджетів та коштів комунальних
підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами
законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень
Кабінету Міністрів України, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження
інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання районного
бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові
бюджетних коштів, та у разі потреби уточняються завдання та заходи Програми.
8. Строк виконання Програми
Реалізацію завдань і заходів Програми передбачається провести упродовж 2019 – 2021
років. Прогнозні показники реалізації Програми передбачені на три роки та окремо за роками.
9. Завдання і заходи, та результативні показники Програми
Аналіз виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних
видів палива на 2016 – 2018 роки, підтвердив дієвість стратегії запровадження системи
енергоощадності у господарському комплексі країни.
Вказані заходи сформовані на підставі отриманих результатів від реалізованих
попередньою Програмою модернізації мережі теплопостачання району.
10. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється Роздільнянською районною радою.
Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядатиметься на
сесіях ради та засіданнях її постійних комісій.

Додаток 1

ПАСПОРТ
Програми енергоефективності Роздільнянського району
на 2019 - 2021 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Розробник Програми

3.

Співрозробники Програми

4.
5.

Відповідальний
Програми
Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

7.

7.2

Загальний
обсяг
ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
тис. грн., всього, у тому числі:
Коштів державного фонду
регіонального розвитку
Коштів обласного бюджету

7.3

Коштів районного бюджету

7.4

Коштів міського бюджету

-

7.5

Коштів селищного бюджету

-

7.6

Коштів сільських бюджетів

-

7.7

Коштів інших джерел

-

7.1

Роздільнянська районна рада
КПСВ ТГРР «Роздільнатеплокомуненерго»
-

виконавець КПСВ ТГРР «Роздільнатеплокомуненерго»
Установи, підприємства та заклади району,
які є споживачами теплової енергії
2019 - 2021 роки
2 870,00
2 870,00

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми енергоефективності Роздільнянського району
на 2019 - 2021 роки (тис.грн.)

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми

ВСЬОГО

2019

2020

2021

Державний фонд
регіонального розвитку

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Районний бюджет

2 870,00

1 147,00

891,50

831,50

Міський бюджет

-

-

-

-

Бюджет селищної ради

-

-

-

-

Бюджети сільських рад

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

2 870,00

1 147,00

891,50

831,50

ВСЬОГО:

