ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р 0 3 ГІО РЯ ДЖ ЕН Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 05 лютого 2018 року

м. Тернопіль

№

74-ол

Про схвалення проекту змін
і доповнень, що вносяться
до обласної комплексної
програми енергоефективності
та енергозбереження
на 2016-2019 роки
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 669-р „Про
затвердження плану заходів шодо виконання регіональних та місцевих програм
підвищення енергоефективності”, враховуючи протокольне рішення за
результатами засідання робочої групи з впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних проектів від 02.11.2017 протокол № 2:
1. Схвалити проект змін і доповнень, що вносяться до обласної
комплексної
програми
енергоефективності
та
енергозбереження
на 2016-2019 роки (далі-проект змін та доповнень до Програми), затвердженої
рішенням Тернопільської обласної ради від 31 травня 2016 року № 228, що
додається.
2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження
обласної державної адміністрації подати в установленому порядку проект змін
та доповнень до Програми на розгляд чергової сесії обласної ради відповідно
до вимог регламенту обласної ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови
обласної державної адміністрації ВАЛОВУ О.В.
Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

Проект
СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
05.02.2018 № 74-од
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до обласної комплексної програми енергоефективності
та енергозбереження на 2016-2019 роки
1. Розділ 1 Паспорт програми викласти в такій редакції:
1. Паспорт програми
Ініціатор розроблення програми

1.
[

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми

2.

(
0| ;

[

------ -

департамент
розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
туризму
обласної
державної
адміністрації
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2009 року
№159-р „Деякі питання реалізації
державної
політики
у
сфері
ефективного використання паливноенергетичних
ресурсів”
та
від 24 липня 2013 року №669-р „Про
затвердження плану заходів щодо
виконання регіональних та місцевих
програм
підвищення
енергоефективності”,
доручення
голови
обласної
державної
адміністрації від 28 квітня 2015 року
№36 „Про утворення робочої групи
для
проведення
енергетичного
аудиту”, доручення голови обласної
державної
адміністрації
від
15 вересня 2017 року № 71 „Про
утворення робочої групи з питань
впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних
проектів”,
протокольне
рішення
за
результатами
засідання робочої
групи
з
впровадження
енергозберігаючих
та
енергоефективних
проектів
від
02Л 1.2017 № 2

3'.

Розробник програми

4.
5.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

6.

1
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Термін реалізації програми
етапи виконання програм
(для довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
8.
беруть участь у виконанні
програми
:(
(для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових
9.
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього, у тому числі:
коштів державного бюджету
Л _
7.
1)

управління розвитку
інфраструктури, транспорту та
енергозбереження обласної
державної адміністрації
-

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
обласної державної адміністрації
управління
житловокомунального господарства та
енергозбереження; екології та
природних
ресурсів;
охорони
здоров'я;
освіти
і
науки;
культури;
департамент
агропромислового
розвитку
обласної державної адміні грації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети Бережанської,
Кременецької,
Т ернопільської,
Чортківської міських рад, рад
об’єднаних
територіальних
громад, міські, селищні, сільські
ради, обласне управління лісового
та мисливського господарства,
Тернопільське державне науковотехнічне підприємство „Пр. міьь”,
дочірнє підприємство „Шумський
торфозавод”
державного
підприємства „Поділляторф”, ТОВ
„Завод
газового
обладнання
„Альфа-Г азпромкомплект”, ПАТ
КБ
„Приватбанк”, ПАТ АБ
„Укргазбанк” та АТ „Ощадбанк”
2016 - 2019 роки
обласний, районні, об’єднаних
територіальних громад, міські
бюджети міст Бережан, Кременця,
Тернополя та Чорткова
96340,0 тис. гривень

22820,0 тис. гривень

2)
3)

4)

коштів обласного бюджету
коштів районних бюджетів,
бюджетів об’єднаних
територіальних громад, міських
бюджетів міст Бережан, Кременця,
Тернополя та Чорткова
коштів інших джерел

9180,0 тис. гривень
12450,0 тис. гривень

51890,0 тис. гривень
;;

.

2.
У розділі 4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання пробле
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми:
1) позицію 13 абзацу першого викласти в такій редакції:
реалізації роботи із стимулювання населення до впровадження
енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів,
залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів по
програмі „Теплий кредит” та відшкодування частини суми кредитів, залучених
на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів”;
2) абзац перший доповнити позиціями 14 та 15 такого змісту:
проведення енергетичного аудиту будівель та споруд бюджетної сфери;
- впровадження системи енергетичного менеджменту”;
3)
в абзаці третьому цифри і слова „91650,0 тис. гривень”, „6580,0 тис.
гривень” та „10360,0 тис. гривень” замінити відповідно цифрами і словами
„96340,0 тис. гривень”, „9180,0 тис. гривень” та „12450,0 тис. гривень”
4)
таблицю „Ресурсне забезпечення програми” викласти в такій
редакції:
тис, гривень
Усього витрат на виконання програми
Обсяги коштів, які
пропонується залучити на
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік Разом
виконання програми
Обсяг ресурсів,
23300,0 25030,0 23150,0 24860,0 96340,0
усього,
у тому числі:
5600,0 22820,0
5320,0
5400,0
6500,0
державний бюджет
9180,0
2700,0
3640,0
1540,0
1300,0
обласний бюджет
районні, об’єднаних
територіальних громад,
12450,0
3400,0
4750,0
2030,0
2270,0
міські бюджети міст
Тернополя, Бережан,
Кременця та Чорткова
13470,0 15900,0 11650,0 10870,0 51890,0
кошти інших джерел
55

3.
Розділ 5 Перелік завдань і заходів програми та результативні показни
доповнити після абзацу 38 новими абзацами такого змісту:

„Ефективними заходами із стимулювання населення до впровадження
відновлювальних джерел енергії є відшкодування частини від суми кредитів,
залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів,
і
Даний захід передбачено реалізувати за рахунок коштів обласного
бюджету, відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету,
передбачених на відшкодування частини суми за кредитами, залученими на
купівлю сонячних енергетичних станцій та/або теплових насосів та обладнання
до них.
У результаті реалізації заходу передбачається впровадження
сонячних електростанцій у 40 домогосподарствах - заміщення 2,2
млн.куб.м природного газу. Результативний показник ефективності
становитиме - 909,0 тис. гривень на заміщення 1 млн.куб.м природного
газу.
Програмою передбачається проведення заходів щодо підвищення
енергозбереження із застосуванням методик енергетичного аудиту та
менеджменту.
Енергетичний аудит передбачено здійснити у 40 бюджетних
установах і закладах. Результативний показник ефективності становитиме
- 57,3 тис. гривень на проведення енергоаудиту 1 установи чи закладу.
Впровадження системи енергоменеджменту дозволить скоротити
споживання енергоносіїв на 10%. Результативний показник ефех (вкості
становитиме - 40,0 тис. гривень на скорочення 1% енергоносіїв”.
У зв’язку з цим абзаци 39 та 40 вважати відповідно 44 та 45.
4.
Розділ 6 Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки” викласти в такій
редакції:

І

6. Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки
99

№ Назва напряму
з/п
діяльності

Перелік заходів програми
_

1
2
1. Зменшення
обсягу
технологічних
витрат і
невиробничих
витрат
енергоресурсів в
результаті
модернізації
обладнання,
впровадження
сучасних
енергоефективни
х технологій,
удосконалення
системи
державного
управління та
популяризації
енергоефектив
ності

3
1) заміна та модернізація
котелень і котельного
обладнання на об’єктах
бюджетної сфери та
комунальної
теплоенергетики 3
використанням місцевих
альтернативних видів
палива

Строк
виконан
ня
заходу
4
20162019
роки

Виконавці

5
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'єднаних
територіальних громад

Джерела
фінансування

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

7

8

9

10

районні бюджети,
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

700

900

900

600

інші джерела

3600

4900

5100

3200

120

170

180

240

4420

5970

6180

4040

0

820

900

900

0

90

170

340

120

160

240

440

6

обласний бюджет

всього
2) впровадження систем
електроопалення
(електротеплоакумуляційного обігріву та
гарячого водопостачання)

20162019
роки

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.
гривень, в тому числі по роках

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
державний бюджет
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
обласний бюджет
Тернопільської та Чортківської

Очікуваний результат

_
11
заміщення споживання 6,2 млн куб.м природного газу щороку; технічне
переоснащення 80 котелень, а саме, встановлення 140 одиниць сучасних
енергоефективних котлів (у 2016 році - 40, 2017 -35, 2018 - 35, 2019 - ЗО
одиниць ), які експлуатуються на біомасі; збільшення частки сумарної
потужності котелень на альтернативних видах палива у 2019 році на 9,9 %
та становитиме 42,2 % від загальної потужності котелень області

впровадження у 2016 році 4 систем електроопалення, у 2017 році - 6;
2018 році - 8, 2019 році - 2 таких систем

громад
районні бюджети,
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

всього

впровадження
20 систем електроопалення у бюджетній сфері
дозволить замістити 425,3 тис. куб. метрів природного газу

420

600

800

920

540

1670

2110

2600

І
3) проведення санації
житлових будинків та
будівель бюджетних
установ

4) впровадження
енергоефективних
освітлювальних приладів

5) розміщення інформації в
засобах масової інформації.
Проведення тематичних
освітньо-інформаційних
передач на облдержтелерадіо

20162019
роки

20162019
роки

20162019
роки

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
обласний бюджет
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
районні бюджети,
міських рад, об'єднаних
бюджети об'єднаних
територіальних громад
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'днаних територіальних
громад

100

200

250

360

600-

800

900

інші джерела

600

800

800

900

всього

1100

1600

1850

2160

виконання запланованих робіт забезпечить зменшення споживання
природного газу в перерахунку на рік на 3,9 млн. куб.метрів

заміна 43400 штук (по 10850 штук щороку) освітлювальних приладів у
бюджетній сфері області та зменшення споживання на 0,9 МВт.год.
електричної енергії в перерахунку на рік
районні бюджети,
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

200

400

600

600

інші джерела

400

400

500

600

всього

600

800

1100

1200

20

~20~

20

20

обласний бюджет
управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'єднаних
територіальних громад

проведення 4 тематичних радіопередач та одного круглого столу щороку

4

2. Оптимізація
структури
енергетичного
балансу області,
зокрема
заміщення
традиційних
видів
енергоресурсів
іншими видами,
у тому числі
отриманими з
відновлюваних
джерел енергії
та
альтернативних
видів палива

1
6) проведення науковопрактичного семінарувиставки енергозберігаючого
обладнання та технологій з
використання
альтернативних видів
палива

20162019
роки

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

обласний бюджет

зо

зо

зо

ЗО

проведення науково - практичного семінару - виставки
енергозберігаючого обладнання щороку

7) видання матеріалів щодо
популяризації
енергоефективності та
альтернативних видів
палива

20162019
роки

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

обласний бюджет

20

20

зо

ЗО

видання друкованої продукції (буклети, журнали, дитячі розмальовки)
щодо популяризації енергоефективного та ощадного використання
енергоносіїв

1) впровадження малих
гідроелектростанцій та
модернізація існуючих
МГЕС,
проведення науковими
установами
фундаментальних та
прикладних досліджень в
галузі фізико-технічних
проблем гідроенергетики
області

20162019
роки

2) реалізація проектів з
використанням енергії сонця
для вироблення електричної
енергії потужністю понад ЗО
квт

♦

20162019
роки

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
державний бюджет
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'єднаних
районні бюджети,
територіальних громад
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'єднаних
територіальних громад

1

100

100

100

100

80

100

150

200

інші джерела

400

600

600

800

всього

580

800

850

1100

100

100

200

400

інші джерела

200

200

300

400

всього

300

300

500

800

районні бюджети,
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

введення в дію 4 міні ГЕС, виробництво 4,6 МВт. год. електричної енергії
за рік

введення в дію 19 установок ( у 2016 році - 3 ,2017 - 6,2018 -5, 2019 - 5
одиниць), заміщення споживання
142 тис. куб. м природного газу
в перерахунку на рік (0,28 млн. гривень)

3) реалізація проектів з
будівництва вітрових
електростанцій

20162019
роки

4) реалізація проектів з
будівництва установок, що
працюють на біогазі

20162019
роки

5) реалізація проектів із
будівництва установок для
виробництва біодизеля та
паливного біоетанолу

20162019
роки

6) освоєння виробництва
твердого палива(паливні
брикети; торф'яний брикет
та торф'яна гранула
(пеллети)

7) розвиток сировинної бази
для виробництва біопалива

20162019
роки

20162019
роки

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчий
комітет Тернопільської міської ради,
об'єднаних територіальних громад

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження;
департамент агропромислового
розвитку, управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрацій',
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчий
комітет Тернопільської міської ради

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження,
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
райдержадміністрації, Тернопільське
обласне управління лісового та
мисливського господарства, міські,
селищні, сільські ради, виконавчий
комітет Тернопільської міської ради,
Тернопільське державне науковотехнічне підприємство "Промінь",
дочірнє підприємство "Шумський
торфозавод" державного підприємства
"Поділляторф"

інші джерела

5500

5500

0

0

всього

5500

5500

0

0

інші джерела (власні
кошти підприємств)

400

400

400

400

інші джерела (власні
кошти підприємств)

100

100

100

200

всього

500

500

500

600

50

100

200

200

100

200

200

200

всього

150

300

400

400

інші джерела

200

200

400

400

всього

200

200

400

400

інші джерела (власні
кошти підприємств)
інші джерела

введення в дію 11 установок (у 2016 році - 5,2017 - 6 одиниць),
виробництво 0,6 МВт. год. електричної енергії в перерахунку на рік

створення 3 підприємств з виробництва біопалива за Державною
програмою "Етанол", виробництво 1890 т нафтопродуктів (на 17,7 млн.
гривень)

створення 3 підприємств з виробництва твердого палива, скорочення на
220 тис.куб.метрів споживання природного газу

виготовлення 200 подрібнювачів відходів деревини, скорочення
споживання та енергоефективне використання традиційних
енергоресурсів, заміщення споживання 400 тис.куб.м природного газу

і
8) освоєння виробництва на
підприємствах області
твердо-паливних котлів, які
працюватимуть на
альтернативних видах палива

9) розробка нових родовищ
торфу
у Зборівському,
Кременецькому,
Теребовлянському,
Шумському районах

---- ,

20162019
роки

20162019
роки

і
Тернопільське державне науковотехнічне підприємство "Промінь",
ТОВ "Завод газового обладнання
"Альфа-Газпромкомплект"

інші джерела (власні
кошти підприємств)

250

350

450

450

всього

250

350

450

450

400

400

400

600

200

400

400

400

державний бюджет
Зборівська, Кременецька,
Теребовлянська,ІПумська
райдержадміністрації, дочірнє
інші джерела
підприємство "Шумський торфозавод"
державного підприємства
"Поділляторф"

всього

3. Енергоефектив- 1) модернізація котельного
ність та
обладнання
енергозбережен
ня промислової
групи
споживачів

20162019
роки

2) переведення котелень на
використання
альтернативних видів палива
(відходи деревини, торф)

3) модернізація
технологічного обладнання

4. Інформаційнотехнічне
забезпечення
впровадження
енергоефективності населення

і—

-— -----------

1) проведення заходів з
популяризації
енергоефективності серед
населення (створення
консультаційних центрів при
енергопостачальних
організаціях, проведення
круглих столів, теле- та
радіопередач, друк виступів
у засобах масової
інформації)

20162019
роки

виготовлення 60 твердопаливних котлів , скорочення споживання
енергоресурсів, заміщення споживання 2,2 млн. куб. метрів
природного газу

державний бюджет

промислові підприємства області,
дочірнє підприємство "Шумський
інші джерела (власні
торфозавод" державного підприємства кошти підприємств)
"Поділляторф"

♦

600

800

800

1000

модернізація котельного обладнання, скорочення паливоємності продукції
на 4% щороку
400

400

600

800

всього

400

400

600

800

інші джерела (власні
кошти підприємств)

400

400

600

800

всього

400

400

600

800

інші джерела (власні
кошти підприємств)

400

600

800

1000

всього

400

600

800

1000

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації,
обласний бюджет
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'єднаних
районні бюджети,
територіальних громад
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

всього

проведення геологорозвідувальних робіт, визначення економічного
потенціалу родовищ, проведення технічної підготовки родовищ. Розробка
нових ровищ дозволить замістити споживання 600 тис. куб. метрів
природного газу (на 0,59 млн. гривень)

переведення котельного обладнання на альтернативні види палива,
скорочення паливоємності продукції на 8% щороку

скорочення паливо- та електроємності продукції на 3 % щороку.
Відновлення роботи дочірнього підприємства "Шумський торфозавод"
державного підприємства "Поділляторф"
скорочення споживання та раціональне використання енергоресурсів
населенням області

10

10

20

20

5

10

10

20

15

20

ЗО

40

2) заходи із стимулювання
населення до впровадження
енергоефсктивних заходів
шляхом відшкодування
частини відсотків кредитів,
залучених на придбання
енергоефективного
обладнання та матеріалів по
програмі "Теплий кредит"

3) заходи із стимулювання
населення до впровадження
відновлювальних джерел
енергії шляхом
відшкодування частини від
суми кредитів, залучених на
придбання
енергоефективного
обладнання та матеріалів
відповідно до Порядку
використання коштів
обласного бюджету,
передбачених на
відшкодування частини суми
за кредитами, залученими на
купівлю сонячних
енергетичних станцій та/або
теплових насосів та
обладнання до них

20162019
роки

20182019
роки

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації, "Приватбанк",
"Укргазбанк" та "Ощадбанк"

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міські,
селищні, сільські ради, виконавчі
комітети Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об'єднаних
територіальних громад, "Укргазбанк"

державний бюджет

6000

4000

4000

4000

обласний бюджет

1000

1000

1000

1000

всього

7000

5000

5000

5000

1000

1000

1000

1000

обласний бюджет
районні бюджети,
бюджети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бюджети міст
Бережан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

скорочення споживання та раціональне використання енергоресурсів
населенням області

впровадження щороку сонячних електростанцій
у 20
домогосподарствах; заміщення природного газу 1,1 млн куб.м щорічно

5. Підвищ ення
1) проведення енергетичного
енергозбереж енн аудиту б удівель т а споруд
я із
бю дж етн ої сф ери
застосуванням
методик
енергетичного
аудиту та
м енедж м енту

2) вп ровадж енння системи
енергом ен едж м ен ту

20182019
роки

управління ж итлово-комунального
господарства та енергозбереж ення
облдерж адм ін і стра ції,
райдерж адм ін істрації, міські, селищ ні,
сільські ради, виконавчі комітети
Б ереж анської, Крем енецької,
Тернопільської та Ч ортківської
міських рад, об'днаних територіальних
гром ад

2019 рік управління ж итлово-комунального
госп одарства та енергозбереж ення
об лдерж адм іністрації,
райдерж адм іністрації, м іські, селищні,
сільські ради, виконавчі комітети
Б ереж анської, К рем енецької,
Т ерн опільської т а Ч ортківської
м іських рад, об'єднаних
територіальних гром ад

обласний бю дж ет

500

районні бю дж ети,
бю дж ети об'єднаних
територіаль-них
гром ад, міські
бю дж ети м іст
Береж ан, Кременця,
Тернополя та
Чорткова

500

1290

всьо го

500

1790

обласний бю дж ет

100

районні бю дж ети,
бю дж ети об'єднаних
територіаль-них
громад, міські
бю дж ети м іст
Бережан, Кременця,
Т ернополя та
Чорткова

300

6500,0

5320,0

5400,0

5600,0

1300,0

1540,0

2700,0

3640,0

кош ти районних
б ю д ж е тів , б ю д ж етів
о б 'єд н а н и х
т е р и т о р іа л ь -н и х
гр о м ад , м іс ьк и х
б ю д ж етів м іс т
Б е р е ж а н , К р ем ен ц я ,
Тернополя та
Чорткова

2030,0

2270,0

3400,0

4750,0

к о ш ти ін ш и х д ж ер ел

13470,0

15900,0

11650,0

10870,0

всьо го

23300,0

25030,0

23150,0

24860,0

обласний бю дж ет

РА ЗО М :

* Уточнення переліку об'єктів, на яких будуть впроваджуватись заходи програми, проводитиметься щороку з урахуванням умов,

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

впровадженння системи енергоменеджменту, щ о дозволить скоротити
споживання енергоносіїв близько 10%

400

всьо го
д е р ж а в н и й б ю д ж ет

проведення енергетичного аудиту у 20-ти бюджетних установах та
організаціях щороку

в яких вощі будуть здійснюватись,

І.В.ВОНС

!

5. Доповнити програму додатком такого змісту:
„Додаток
до обласної комплексної
програми енергоефективності
та енергозбереження
на 2016-2019 роки
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету, передбачених на відшкодування
частини суми за кредитами, залученими на купівлю сонячних енергетичних
станцій та/або теплових насосів та обладнання до них
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в
обласному бюджеті на реалізацію підпункту 3 пункту 4 розділу 6 заходи із
стимулювання населення до впровадження відновлювальних джерел енергії
шляхом відшкодування частини від суми кредитів, залучених на придбання
енергоефективного обладнання та матеріалів обласної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки (далі - Програма) на
відшкодування частини суми за кредитами, залученими на купівлю сонячних
енергетичних станцій та/або теплових насосів та обладнання до них (далі бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за
виконання
заходів
із стимулювання населення
до
впровадження
відновлювальних джерел енергії шляхом відшкодування частини від суми
кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів
Програми
є управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереженняТернопільської обласної державної адміністрації.
3. Бюджетні кошти використовуються для стимулювання населення до
впровадження енергоефективних заходів та стимулювання населення до
впровадження відновлювальних джерел енергії шляхом відшкодування 20
відсотків кредитних коштів (але не більше 50 тис. грн.), залученими на
придбання сонячних енергетичних станцій та/або теплових насосів та
обладнання до них, визначених підпунктами 3, 4 і 4 і пункту 3 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра ли і.ід 17
жовтня 2011 року № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження”.
4. Використання бюджетних коштів здійснюється на підставі договору
про взаємодію, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів і
публічним акціонерним товариством акціонерний банк „Укргазбанк” (далі кредитно-фінансова установа).

5. Кредит надається позичальникам в національній валюті кредитнофінансовою установою на встановлення сонячних енергетичних станцій та/або
теплових насосів та обладнання до них на строк не більше 5 (п’ять) років.
6. Кредитно-фінансова установа щомісячно, не пізніше п’ятого числа
наступного місяця, подає головному розпорядникові коштів обласного бюджету
реєстр нових позичальників, які отримали кредит на вищезазначені ціл' а іакож
формує зведений реєстр позичальників, де зазначається сума відшкодування за
конкретний місяць та не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подає
його головному розпорядникові коштів обласного бюджету.
7. Зведений реєстр позичальників повинен містити такі відомості:
1) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;
2) реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про
відсутність такого номера);
3) місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням
адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання);
4) цілі кредитування;
ч
5) номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;
6) розмір суми кредиту, використаного на придбання сонячних
енергетичних станцій та/або теплових насосів та обладнання до них, що підлягає
відшкодуванню (у гривнях);
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7) відсоткова ставка за користування кредитом;
8) розмір компенсації;
8.
- Розпорядник коштів щомісяця до 25 числа наступного періоду
підставі укладених договорів про взаємодію та зведеного реєстру позичальників,
які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні ісощти, що
підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідної гредхітнофінансової установи.
9. Кредитно-фінансова установа протягом трьох робочих днів з дня
отримання бюджетних коштів від головного розпорядника, перераховує їх на
розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в установах на
відшкодування частини відсотків за кредитами.
10. Обов’язковою умовою для включення кредитно-фінансовою
установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким
позичальником до кредитно-фінансової установи копій документів, що
підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов
кредитного договору (акти виконаних робіт та/або інші документи, що
підтверджують факт встановлення сонячних енергетичних станцій та/або
теплових насосів та обладнання до них).
11. Позичальники, які отримали у звітному місяці кредит, але не подали
до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору
документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів,
включаються до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після
отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.
12. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних
коштів, зберігаються в кредитно-фінансовій установі протягом строку,
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передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною
операцією. Копії цих документів надаються кредитно-фінансовою установою
розпоряднику коштів на його письмову вимогу за згодою позичальника.
13. Відшкодування частини відсотків за кредитами здійснюється у межах
коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік та відповідно до
помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до
розпорядника коштів зведених реєстрів позичальників.
14. Позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз
протягом одного бюджетного періоду.
15. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких
штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору,
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16. У кредитному договорі у графі „цілі кредитування” зазначається
„відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу 6 обласної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки, із подальшим
переліком енергоефективних заходів, на які надається кредит.
17. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому
порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Головному управлінні Державної
казначейської служби України у Тернопільській області для здійснення видатків
за рахунок бюджетних коштів.
18. Складання фінансової, бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ГОЛОВНИМ розпорядником бюджетних КОШТІВ В 'у с т а п вдалому
законодавством порядку. ”
Заступник голови —керівник апарату
обласної державної адміністрації
Начальник управління житловокомунального господарства та
енергозбереження обласної
державної адміністрації
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