від 23 грудня 2016 року

№ 101
м.Гайворон

Про затвердження Програми
енергоефективності та енергозбереження
у Гайворонському районі на 2017-2018 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", розглянувши поданий районною державною
адміністрацією проект Програми енергоефективності та енергозбереження у
Гайворонському районі на 2017-2018 роки та враховуючи висновки постійної
комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності,
економічного і соціального розвитку, торгівлі, промисловості та будівництва
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму енергоефективності та енергозбереження у
Гайворонському районі на 2017-2018 роки (далі Програма), додається.
2. Вважати головним завданням органів місцевого самоврядування та
органів виконавчої влади, керівників підприємств і організацій району
підвищення ефективності інадійності функціонування енергетики району
шляхом впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування
на засадах сталого розвитку і модернізації існуючого теплогенеруючого
обладнання,залучення в енергообіг вторинних відновлювальних джерел енергії.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування органам взяти
показники Програми енергозбереження у Гайворонському районі на 2017-2018
роки за орієнтир з метою забезпечення зменшення енергоємності у
виробництві, бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності, економічного
і соціального розвитку, торгівлі, промисловості та будівництва.
Голова районної ради

Д. ГРАБОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Гайворонської районної ради
від 23 грудня 2016 року № 101

Програма
енергоефективності та енергозбереження
Гайворонського району на 2017 - 2018 роки
І. Паспорт Програми
1.

Програма затверджена
рішенням районної ради

від 23 грудня 2016 року № 101

2.

Ініціатор розроблення
програми

Гайворонська районна державна адміністрація

3.

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

4.

Розробник програми

Рішення Кіровоградської обласної ради від 25
березня 2016 року № 45 «Про продовження на
2016 рік терміну дії програми
енергоефективності Кіровоградської області
на період до 2015 року»
Відділ економіки та розвитку інфраструктури
Гайворонської районної державної
адміністрації

5.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної
адміністрації, місцеві ради

6.

Відповідальний виконавець
програми

Відділ економіки та розвитку інфраструктури
Гайворонської районної державної
адміністрації

7.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної
адміністрації, місцеві ради, зацікавлені
підприємства, установи, організації

Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету
кошти небюджетних джерел
10. Основні джерела
фінансування
8.
9.

2017-2018 роки
146618,7 тис.грн.
12100,0 тис.грн.
5677,7 тис.грн.
128841,0 тис.грн.
Кошти державного, районного, місцевих
бюджетів, власні кошти учасників заходів та
інших джерел не заборонених чинним
законодавством

Гайворонський район розташований у західній частині Кіровоградщини і є
найвіддаленішим від обласного центру. Межує з Савранським і Балтським
районами Одеської області, Бершадським - Вінницької, Уманським - Черкаської
і Благовіщенським - Кіровоградської областей.
Станом на 01 грудня 2016 року населення району становить 38,0 тис.
жителів і по чисельності населення на квадратний кілометр – 56 чоловік, район
є самим густонаселеним в області.
Територія Гайворонщини розташована у південно-західній частині
Українського щита на Подільській височині. Його земельний фонд складає
55,6 тис га, в т. ч. 47,8 тис. га ріллі. Розораність земель - 86%.
В районі протікає одна з найбільших річок України - Південний Буг та
його притоки річки Ташличка, Яланець та інші. Всього їх налічується 17.
Гайворонщина багата лісами. Вони займають 5182 га, з яких 4897,5 га
належать Держлісгоспфонду ( Вільховецьке лісництво),
645 га займають
ґрунтозахисні лісосмуги.
Мінерально-сировинні ресурси представлені 94 виявленими родовищами
корисних копалин. Серед них залізо, мідь, марганець, графіт, алмази, гранати,
буре вугілля, золото, каолін (ведеться підготовка до розробки), граніт (ведеться
промислова розробка).
Гайворонський район за структурою економіки являється індустріальноаграрним. Він має значний економічний потенціал і виробляє – 1,2 %
загальнообласної промислової продукції.
В районі ведеться промислове видобування графіту, граніту, суглинку.
Перспективою є видобування первинних каолінів, природної фарбової
сировини, золота, міді, підземних мінеральних вод.
В районі діє 2 гідроелектростанції, які виробляють біля 20 млн. кВт
електроенергії на рік при річному споживанні 32,2 млн. кВт, або 75% від
кількості, яку споживає район.
За межі України свою продукцію постачають ПАТ "Заваллівський
графіткомбінат", ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", ПАТ "Гайворонський
тепловозоремонтний завод", TOB "Сплайн ЛТД", ТОВ "Чарнокіт."
Агропромисловий комплекс району характеризується розвинутим
виробництвом зерна, технічних культур, молока, м'яса. Тут успішно працюють
і розвиваються 19 сільськогосподарських підприємств та 95 фермерських
господарств.
Загальна площа сільськогосподарських угідь на території Гайворонського
району складає 55,6 тис. га, з них: ріллі – 47,8 тис га, сіножатей - 1,5 тис. га,
пасовищ – 5,5 тис. га, багаторічних насаджень – 0,8 тис. га.
Гайворонський район здавна славиться унікальними родючими ґрунтами, із
47,8 тис. га землі найбільш поширені ґрунти - чорноземи, які займають 85%
площі. Загальна площа водного фонду - 1496 га, в т. ч. під природними водостоками 246,7 га, під штучними водосховищами 538,2 га, під ставками 711,7 га.
В економіці району провідна роль належить промисловості і сільському
господарству.
84% промислової продукції припадає на гірничу галузь ( виробництво
графіту, щебеню, обробка каменю).
У сільському господарстві район спеціалізується на вирощуванні
зернових культур та м'ясомолочного тваринництва і птиці.

Основні зернові культури, що вирощуються в районі – озима пшениця,
ячмінь, кукурудза на зерно, зернобобові, рапс. Значне місце серед технічних
культур займає соняшник і цукровий буряк.
Основою тваринництва є розведення великої рогатої худоби, свиней,
птиці.
Питома вага району у загальнообласному випуску продукції складає 2,3%
і характеризується за останні роки його збільшення (2010рік – 1,7%).
Гайворонщина – край, де є всі можливості для розвитку харчової
промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції, вкладення
інвестицій в народне господарство району.
Вирішальне значення в розвитку сільського господарства та
промисловості району, стабільному функціонуванню бюджетної сфери,
комфортного
проживання
населення
належить
підвищенню
енергоефективності.
Першочерговим завданням у вирішенні цієї проблеми слід вважати
реалізацію наявного потенціалу енергозбереження, що дозволить не лише
скоротити споживання паливно–енергетичних ресурсів, а й досягти цієї мети
найбільш коротким та ефективним шляхом.
Вирішенню
цього
завдання
повинна
сприяти
Програма
енергоефективності та енергозбереження Гайворонського району.
Програма розроблена відповідно до Закону України “Про
енергозбереження“.
ІІ. Мета та призначення Програми
1. Мета розробки Програми полягає у визначенні пріоритетних
напрямків та ефективних засобів здійснення державної політики
енергозбереження на рівні Гайворонського району
Головне завдання Програми – пошук резервів економії паливноенергетичних ресурсів, визначення першочергових мало- та середньовитратних заходів, а також перспективних виробничо-технічних заходів з
енергозбереження у матеріальному виробництві та у сфері послуг, формування
механізму та дієвої структури управління енергозбереженням у районі та
фінансової підтримки населення проведення енергозберігаючих заходів у
житлових будинках.
Важливим результатом розробки має стати пошук джерел фінансування,
інвестицій в енергозбереження, економічних стимулів впровадження
енергоефективних заходів.
Програма призначена як для безпосереднього використання при
організації робіт з енергозбереження, так і для використання як базового
документа для розробки відповідних програм на рівні окремих підприємств,
господарських комплексів.
1.1. Мета Програми
Метою Програми є:
- підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики
району шляхом впровадження сучасних енергоефективних технологій і
устаткування на засадах сталого розвитку і модернізації існуючого

теплогенеруючого обладнання,
залучення в енергообіг
вторинних
відновлюваних джерел енергії;
- підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження
енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення
відновлювальних енергоресурсів.
Основним завданням Програми є модернізація обладнання, заміна і
реконструкція котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому
обладнанні та у житловому секторі, впровадження альтернативних видів
виробництва енергії, тощо.
У довгостроковому плані Програма не може розглядатись як цілком
відпрацьований документ, він повинен виявлятись у подальшому
вдосконаленні, в поповненні та конкретизації заходів, в уточненні обсягів
фінансування та обсягів вдосконалення залежно від реального економічного
зростання в районі.
1.2 Реалізація Програми
Реалізацію Програми прогнозується забезпечити суттєвим економічним
зростанням і наповнення капіталом потенційних джерел фінансування,
залучення інвестицій, в тому числі іноземних, збільшення обігових коштів
підприємств та населення, широкої реалізації усього потенціалу
енергозбереження.
1.3 Економічна, екологічна та соціальна значимість Програми
Реалізація заходів з енергозбереження повинна забезпечити стабілізацію
роботи підприємств, підвищити обсяги виробництва продукції, знизити рівень
питомого енергоспоживання, що дасть можливість зекономити бюджетні та
власні кошти підприємств, організацій і установ, а також населення району.
Соціальний ефект від реалізації Програми полягає як у створенні нових
робочих місць так і в підвищенні суспільної свідомості населення району в
питаннях економії енергії та інших ресурсів.
2. Прогнозований розвиток економіки району та її енергозабезпечення до
2018 року
2.1 Сучасний стан економіки району
Розробка та реалізація Програми соціально-економічного розвитку
району на 2017 рік засвідчила, що протягом попередніх років відбулась
стабілізація становища в основних галузях економіки, ліквідована
заборгованість із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат,
спостерігається щорічне збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
В основних галузях економіки відмічається щорічне збільшення
виробництва промислової продукції сільського господарства, яке в 2016 році
збільшилось на 6% і 10,3%. В 2017 році заплановано збільшити обсяги
виробництва продукції на 5%.
Основою соціально–культурного та економічного відродження є сталий
розвиток промислового виробництва. Сучасний стан промисловості відповідає
цій умові.
З метою нарощування обсягів виробництва промислової продукції на
першому етапі передбачається оздоровлення та відродження підприємств у

районі, створення на цій основі умов для виконання соціальних програм, на
другому етапі формування промислового комплексу, який відповідатиме
ресурсному та виробничому потенціалу розвитку району.
Найважливішим напрямом прискореного розвитку промисловості району
є насамперед:
- розвиток місцевої промисловості з метою забезпечення ефективного і
повного використання матеріальних і сировинних ресурсів;
- харчової промисловості на базі перероблення сільськогосподарської;
- модернізація та освоєння випуску нових видів продукції;
- здійснення заходів по забезпеченню інноваційної активності підприємств;
- розширення фірмової торгівлі;
- забезпечення власною продукцією торговельну мережу району.
Виробництво
валової
продукції
сільського
господарства
на
сільськогосподарських підприємствах очікується в сумі 284,4 млн. грн., що
становитиме 101,4% до рівня 2016 року.
Заробітна плата працюючих в 2017 році планується на рівні 4150 грн., що
на 110,6% більше минулого року.
2.2 Стан виконання Програми енергоефективності за 2012-2016 роки
Протягом звітного періоду районною державною адміністрацією,
органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання проведена
значна робота щодо покращення показників енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів у виробничій та бюджетній сферах, проведення
заходів у житлово-комунальному господарстві, у тому числі в індивідуальному
житлу. Найбільш знаковими показниками у виконанні Програми є:
переведення на альтернативні види палива (пелети) найбільших
загальноосвітніх шкіл району та центральної районної лікарні, що забезпечило
комфортне навчання, лікування населення району. Протягом звітного періоду в
дані заходи інвестовано близько 10 млн. грн.;
заміна вікон на енергозберігаючі у закладах бюджетної сфери району.
Протягом звітного періоду в дані заходи інвестовано 12 млн. грн.. за рахунок
усіх джерел фінансування;
реконструкція водопровідної мережі м. Гайворона. Протягом звітного
періоду в дані заходи інвестовано з бюджету міської ради 8,5 млн. грн.;
проведення освітлення населених пунктів району з використанням
енергоефективних освітлювальних приладів. Протягом звітного періоду в дані
заходи інвестовано з місцевих бюджетів близько 3 млн. грн.;
проведення модернізації морально та фізично застарілого опалювального
обладнання в об’єктах бюджетної сфери. Протягом звітного періоду в дані
заходи інвестовано з місцевих бюджетів близько 6 млн. грн.;
проведення протягом 2013-2014 років робіт по переведенню на
електроопалення багатоповерхових будинків по вулиці Гайворонській.
Протягом звітного періоду коштами міської ради та жителів багатоповерхових
будинків інвестовано 1,2 млн. грн.;
в 2014 році розпочато газифікацію західної частини міста Гайворона. За
кошти жителів та міської ради газифіковано понад 100 будинків, інвестовано
близько 20 млн. грн..

ІІІ. Заходи енергозбереження
Основними енергозберігаючими заходами є:
- утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень
і споруд, заміна вхідних дверей та вікон на металопластикові;
- використання альтернативних та місцевих видів палива;
- впровадження енергоефективних систем освітлення;
- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних
ресурсів за рахунок упровадження заходів і технологій ефективного
використання енергоресурсів;
- забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх джерел
фінансування енергозберігаючих заходів та залучення благодійних,
спонсорських, інших, не заборонених законодавством, коштів;
- заміни застарілого котельного обладнання на сучасне енергоефективне;
- будівництво альтернативних об’єктів виробництва енергії .
IV. Шляхи розв’язання проблем
Вирішення проблемних питань енергозбереження бюджетних установ та
об’єктів житлово-комунального
господарства забезпечуватиме реалізація
заходів технічного та організаційного характеру.
Основними завданнями технічного характеру є:
- заміна застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери;
- проведення комплексного енергоаудиту та заключення договорів
енергосервісу;
- використання відновлювальних джерел енергії;
- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів.
Основними завданнями організаційного характеру є:
- проведення енергетичного аудиту;
- розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації;
- проведення нарад–семінарів щодо енергоефективного обладнання та
технологій щодо впровадження заходів з енергоефективності.
V. Заходи з реалізації Програми
Стан споживання енергоресурсів і результати моніторингу районної
Програми енергозбереження засвідчили доцільність визначення комплексу
заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу
району, більш високому технічному рівню постачання та упорядкування рівня
споживання.
Основні завдання та заходи Програми наведені у додатку 1.
Вказані завдання і заходи сформовані на підставі отриманих від
структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських,
селищних рад пропозицій, у яких були визначені конкретні терміни та місця
впровадження заходів, необхідні обсяги та джерела фінансування,
розрахунковий економічний ефект від їх впровадження.
Серед основних завдань та заходів програми зокрема, передбачені:
5.1. Модернізація застарілого котельного обладнання на об’єктах
бюджетної сфери

Основне та допоміжне обладнання деяких котелень бюджетних устатнов
(близько 30%) вичерпало допустимі терміни експлуатації, які перевищують 20
років. У цих котельнях експлуатуються малоефективні, морально та фізично
зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дії (70-80%), неприпустимо
високе забруднення оточуючого середовища і, в цілому, призводить до
зниження надійності та якості теплопостачання.
Програмою передбачається:
- заміна котлів ЗОШ сіл Таужне, Бандурове та переводу котелень з
підвальних приміщень;
- впровадження попереджувальної діагностики (енергетичного
обстеження) стану систем теплопостачання у процесі експлуатації.
Це надасть можливість більш ефективно використовувати наявні
потужності, зменшити втрати енергоносіїв та покращити температурний режим
приміщень.
5.2. Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві
Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному секторі
передбачають:
- впровадження заходів з енергоефективності у житловому секторі за
рахунок коштів державного бюджету, у тому числі із співфінансуваням із
місцевих бюджетів;
- ремонт покрівель багатоповерхових будинків м.Гайворона, смт.Завалля;
- використання енергоефективних освітлювальних приладів;
- реконструкція водопровідної мережі комбінату комунальних підприємств;
- газифікація м. Гайворона та населених пунктів району від ГРС с. Шляхова
Вінницької області;
- будівництво локальних очисних споруд продуктивністю 200 м 3 на добу
смт. Завалля.
Це дасть змогу зменшити витрати енергії у житловому секторі, де такі
витрати складають до 60% всіх загальних витрат, а в Європі вони становлять
35-40%.
Поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційних систем,
забезпечення їх надійної та ефективної роботи, зменшення ресурсоспоживання,
непродуктивних витоків, зменшення норми водоспоживання відносно
санітарних вимог дозволить зменшити навантаження на очисні споруди
водопостачання та каналізації.
Передбачено фінансування робіт із модернізації об’єктів водопровідноканалізаційного господарства за рахунок державного бюджету.
З 2014 року розпочато газифікацію західної частини міста Гайворона. На
перспективу у 2017-2018 роках планується продовження робіт з газифікації
населених пунктів району. З метою економного споживання природного газу
буде закуплено сучасне високоефективне обладнання.
5.3. Модернізація об’єктів бюджетної сфери
З метою забезпечення скорочення енергоспоживання установами та
організаціями бюджетної сфери передбачаються наступні заходи:
- капітальний ремонт будівлі Гайворонської центральної лікарні;
- капітальний ремонт ДНЗ "Теремок" с. Хащувате;

- капітальний ремонт приміщення будинку культури;
- заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ району та ремонт приміщень;
- проведення комплексного енергоаудиту у бюджетній сфері;
- заключення договору енергосервісу.
5.4. Використання відновлювальних джерел енергії
Гайворонський район має значні запаси відновлювальної енергії:
- річки, відходи сільськогосподарського виробництва, ліси та лісопосадки, 240
сонячних днів на рік. На сьогоднішній день із даних ресурсів використовується
лише енергія річки Південний Буг (Гайворонська ГЕС, Березівська ГЕС), які на
третину забезпечують потребу району в електроенергії.
У 2017 році компанія ТОВ «Грін Електра 1» м. Київ планує побудувати
енергогенеруючий об’єкт з використанням енергії сонця потужністю 15 мВт на
площі 23 гектари земель Заваллівської селищної ради. Вартість проекту
становитиме близько 90 млн. грн..
В перспективі можливе відновлення виробництва паливних брикетів на
базі ТОВ «Гай плюс».
5.5. Інформаційна підтримка Програми
Програмою передбачається розміщення інформації щодо питань
енергоефективності в засобах масової інформації, видання друкованих
матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів
палива.
VI. Оцінка примірного обсягу коштів, необхідних для забезпечення
досягнення мети Програми та визначення джерел фінансування
На реалізацію всіх заходів у 2017-2018 роках необхідно 146,6 млн.
грн. Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок державного
бюджету, співфінансування місцевого та залучення інших фінансових
ресурсів.
Загальний обсяг фінансування Програми становить 146618,7 тис.
грн.., в тому числі за рахунок коштів:
- державного бюджету – 12,1 тис. грн..;
- районного бюджету – 5677,0 тис. грн..;
- коштів не бюджетних джерел – 128841,0тис. грн...
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених
головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів програми.
Очікувані результати виконання Програми:
- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків;
- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та
альтернативних видів палива;
- регулювання та облік споживання води, природного газу та електричної
енергії;
- економія енергоресурсів в житловому секторі;
- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження

енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у
бюджетних установах;
- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд
бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних,
інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та
прилеглих до них територій;
- створення комфортних умов навчання, лікування та життєдіяльності для
населення району;
- зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних
зупинках та інше;
- реалізація Програми має велику екологічну ефективність. Знижуються
обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього природного
середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається.
VII. Порядок проведення моніторингу та узагальнення результатів
Програми
Моніторинг виконання Програми проводиться відповідно до
показників, визначених Методикою розроблення галузевих, регіональних
програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів
бюджетними
установами шляхом
їх раціонального використання,
затвердженою наказом Національного агентства України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів ( НАЕР ) від 17.03.2009 №33
та за формами, встановленими НАЕР.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому
бюджетним законодавством.
VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює відділ економіки та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації.
__________________________

Додаток
до Програми енергоефективності та енергозбереження
Гайворонського району на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням
Гайворонської районної ради від 23 грудня 2016 року № 101
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даху ЗОШ № 1 м.
Гайворон, Заміна
вікон в ЗОШ № 3м.
Гайворон, смт.
Завалля, Сальково

Використання
відновлювальних
джерел енергії

Проведення
комплексного
енергоаудиту у
бюджетній сфері

200,0

200,0

100,0

100,0

Заключення договору
енергосервісу

200,0

200,0

100,0

100,0

Будівництво
енергогенеруючого
об’єкта з
використанням енергії
сонця потужністю 15
мВт в смт Завалля
Всього по Програмі:

90000,00 0

0

0

90000,00 90000,0

146618,7 12100,0

0

5677,7

128841,0 111723,7 34895,0

______________________

0

Гайворонська
РДА,ЦПМСД
, віддід
культури

Проведення
енергоаудиту
Центральною
поліклінікою.
Районною музичною
школою, ДЮСШ,
навчальні заклади
Гайворонська Проведення
РДА, КЗ ЦРЛ. енергосервісу
Гайворонською
центральною
лікарнею, навчальні
заклади
ТОВ "Грін
Створення 15 нових
Електра-1" м. робочих місць,
Київ,
будівництво ФЕС
Заваллівська
потужністю 15 мВт.
селищна рада

