
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "23" травня  2017 року                                                                              № 258

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
«Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 10 червня 2016 року № 309
«Про затвердження Плану дій 
сталого енергетичного розвитку 
м. Кіровограда на період 
до 2020 року»

Керуючись  ст.143,  144  Конституції  України  та  підпунктом  1  п.  “а”
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання
рішення Кіровоградської міської ради від 18 грудня 2013 року № 2639 «Про
приєднання  до  Європейської  ініціативи  «Угода  мерів»,  з  метою реалізації
державної  політики  у  сфері  енергозбереження  та  залучення  зовнішніх
ресурсів  на  вирішення  нагальних  потреб  міста  у  напрямку
енергоефективності виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  «Про
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  10  червня
2016  року  №  309  «Про  затвердження  Плану  дій  сталого  енергетичного
розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року» (додається).

2. Управлінню економіки Кіровоградської  міської  ради забезпечити
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова                                                                                    А. Райкович 

Морква 24 06 24



ПОГОДЖЕНО
                               Рішення виконавчого комітету 

                                                                         Кіровоградської міської ради
                                                      «23» травня  2016 

                                        № 258
      Проект 

У К Р А Ї НА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «___» ________   2017 року                                                        №_____

Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 10 червня 2016 року № 309
«Про затвердження Плану дій 
сталого енергетичного розвитку 
м. Кіровограда на період 
до 2020 року»

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  18  грудня  2013  року  №  2639  «Про
приєднання  до  Європейської  ініціативи  «Угода  мерів»,  з  метою реалізації
державної  політики  у  сфері  енергозбереження  та  залучення  зовнішніх
ресурсів  на  вирішення  нагальних  потреб  міста  у  напрямку
енергоефективності Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  зміни  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  10  червня  2016  року  №  309  «Про  затвердження  Плану  дій  сталого
енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року»,  а  саме в
Плані дій сталого енергетичного розвитку міста на період до 2020 року:

1) абзац  п’ятий  розділу  5  «Джерела  та  механізми  фінансування
заходів з енергозбереження» викласти в новій редакції: 

«За  рахунок  коштів  міського  бюджету  по  управлінню  економіки
Кіровоградської міської ради передбачається фінансування:

2016 – 2020 роки  –  придбання програмного продукту «Енергоплан» 



для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ
на суму 29,0 тис. грн щорічно;

2017 рік – розробка комплексного енергетичного паспорта міста на
суму 380,0 тис. грн;

2018 – 2020 роки – заходи в рамках проведення «Години Землі» на
суму 3,0 тис. грн. щорічно».

2) Підрозділ «Організаційні заходи» розділу 10 «Заплановані дії та
заходи на період до 2020 року» викласти в редакції, що додається. 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні
комісії  міської  ради  з  питань  житлово  –  комунального  господарства,
енергозбереження  та  комунальної  власності,  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів,  планування та  соціально –  економічного розвитку  та  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова                                                                                    А. Райкович 

Морква 24 06 24



Додаток                                                                                  
до рішення Кіровоградської міської ради
«____» ___________  2017 
№______

Зміни до розділу 10 «Заплановані дії та заходи на період до 2020 року»

№
з/п

ГОЛОВНІ дії/заходи
відповідно до напрямків

діяльності

Відповідальний
відділ, особа чи

компанія
(у випадку

залучення третіх
сторін)

Реалізація
(дати

початку і
завершен-

ня)

Загальна вартість
для реалізації

заходу

Очікувана
економія

енергії від
кожного
заходу

(МВт год/р)

Очікуване
вироблення

енергії
відновлю
-ваними

джерелами
по кожному

заходу

Очікуване
скорочення

обсягів
викидів
СО2 від
кожного
заходу
(т/рік)

тис. євро* тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Організаційні заходи

1
Проведення тижня 
енергоефективності

Управління економіки
КМР 2016 2020 0,061 2,0 0,2 0 0

2

Проведення тренінгів, 
семінарів, навчань у сфері 
енергозбереження та 
енергоефективності

Управління економіки
КМР 2016 2020 0 0 1,0 0 1

3 Проведення Години Землі Управління економіки
КМР

2018 2020 0,273 9,0 215,0 0 1

4

Придбання програмного 
продукту «Енергоплан» для 
моніторингу споживання 
енергоресурсів будівлями 
бюджетних установ

Управління економіки
КМР

2016 2020 4,394 145,0 0 0 0

5
Розробка комплексного 
енергетичного паспорту міста

Управління економіки
КМР

2017 2017 11,516 380,0 0 0 0

* дані наведені за курсом євро, який складає 33 грн.

Начальник управління економіки                                                                                                                           А. Паливода



Зміни, які пропонується внести до 
 рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.2016 № 309 

«Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року» 

Затверджено рішенням Пропонується проектом рішення

Розділ 5. Джерела та механізми фінансування заходів з енергозбереження
Абзац 5

За  рахунок  міського  бюджету  по  управлінню
економіки  Кіровоградської  міської  ради  передбачається
щорічне  придбання  протягом  2016-2020  років  програмного
продукту  «Енергоплан»  для  моніторингу  споживання
енергоресурсів  будівлями  бюджетних  установ  на  суму
29,0 тис.грн.

За  рахунок  коштів  міського  бюджету  по  управлінню
економіки  Кіровоградської  міської  ради  передбачається
фінансування:

2016 – 2020 роки  –  придбання програмного продукту
«Енергоплан»  для  моніторингу  споживання  енергоресурсів
будівлями бюджетних установ на суму 29,0 тис. грн щорічно;

2017  рік  –  розробка  комплексного  енергетичного
паспорта міста на суму 380,0 тис. грн;

2018  –  2020  роки  –  заходи  в  рамках  проведення
«Години Землі» на суму 3,0 тис. грн. щорічно».

Розділ 10. Заплановані дії та заходи на період до 2020 року
Підрозділ «Організаційні заходи»
1. Проведення тижня енергоефективності – 2,0 тис.грн;
2.  Проведення  тренінгів,  семінарів,  навчань  у  сфері
енергозбереження та енергоефективності – 0,0 тис.грн;
3.  Придбання  програмного  продукту  «Енергоплан»  для
моніторингу  споживання  енергоресурсів  будівлями
бюджетних установ – 145,0 тис.грн.

1. Проведення тижня енергоефективності – 2,0 тис. грн;
2.  Проведення  тренінгів,  семінарів,  навчань  у  сфері
енергозбереження та енергоефективності – 0,0 тис.грн;
3. Проведення Години Землі – 9,0 тис. грн;
4.  Придбання  програмного  продукту  «Енергоплан»  для
моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних
установ – 145,0 тис. грн;
5.  Розробка  комплексного  енергетичного  паспорту
міста – 380 тис. грн.


