
 

УКРАЇНА 

ЕНЕРГОДАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА 

Сьомого скликання 

Шістнадцята  сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

26.12.2017 Енергодар №6 

 

 

Про затвердження Програми стимулювання населення м. Енергодара до 

впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми 

кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів на 2018-2020 роки 

 

 

З метою забезпечення ефективного використання та збереження 

енергоресурсів, заощадження коштів населення, керуючись п.22 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Енергодарська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму стимулювання населення м. Енергодара до 

впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми 

кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів на 2018-2020 роки (далі – Програма) (додається). 

2. Фінансовому управлінню Енергодарської міської ради 

(Денисенко О.В.), враховуючи можливості міського бюджету, передбачати 

кошти на фінансування Програми. 

3. Управлінню економіки міської ради (Овчатова О.В.) щорічно у 

лютому інформувати міську раду про хід виконання Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Курдю І.І. 

 

 

Міський голова П.О.Музика 

 
 

Проект готує: Овчатова О.В., 

начальник управління економіки  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

26.12.2017 №6 

ПРОГРАМА 

стимулювання населення м. Енергодара до впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для 

придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2018-2020 роки 

 

1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

програмним методом 

 

Програма стимулювання населення м. Енергодара до впровадження 

енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, 

залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 

2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена в продовження аналогічної 

Програми на 2015-2017 роки, затвердженої  рішенням Енергодарської міської 

ради від 25.09.2015 №2. За час роботи Програма набула великої популярності 

серед населення м. Енергодара. Протягом жовтня 2015 року – вересня 2016 

року з міського бюджету було відшкодовано частину кредиту 429 особам, у т.ч. 

51 особі, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на загальну 

суму 1 751 223,04 грн. 

На даний час на державному рівні подовжено дію Державної цільової 

економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.10.2011 №1056, передбачено стимулювання населення, об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів 

до впровадження енергоефективних заходів  шляхом відшкодування частини 

суми кредиту.  Для прискорення та стимулювання цього процесу програмою 

пропонується механізм використання коштів, передбачених у міському 

бюджеті на відшкодування частини суми кредитів, залученого для придбання 

енергоефективного обладнання та матеріалів, що надаються фізичним особам, 

об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним 

кооперативам на впровадження енергозберігаючих технологій. Долучення 

коштів міського бюджету сприятиме більш ефективному впровадженню 

енергоефективних технологій серед населення міста, що в кінцевому рахунку 

призведе до значних обсягів економії енергоносіїв.  

За даними Держенергоефективності попит населення на впровадження 

енергоефективних заходів з кожним роком невпинно зростає, про що свідчать 

дані моніторингу виконання Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 



 

 
 

Стрімкий ріст цін на енергоносії застав зненацька, як пересічних 

громадян, так і органи влади. Одним з основних завдань на сьогоднішній день 

для багатьох людей є впровадження енергозберігаючих заходів у своїх оселях 

для подальшого зменшення витрат на енергоносії. 

  

2. Мета Програми 

 

Головною метою Програми є зменшення споживання паливно-

енергетичних ресурсів серед населення міста через стимулювання 

впровадження енергозберігаючих заходів, сприяння розвитку галузі 

енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

3.1. З бюджету м. Енергодара відшкодовується частина суми кредиту, 

залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів у 

банках на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності, 

частково опираючись на перелік енергоефективних заходів та матеріалів, 

передбачених Постановою Кабінету Міністрів Україні від 17.10.2011 №1056 

«Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та 

енергозбереження» (зі змінами та доповненнями) у багатоквартирних будинках 

м. Енергодара та згідно з вимогами відповідної Постанови. 



3.2. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється у межах коштів, 

передбачених у міському бюджеті м. Енергодара на відповідний рік, та 

відповідно до помісячного плану асигнувань. 

3.3. Відшкодування частини суми кредиту населенню здійснюється на 

придбання: 

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря 

(у тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і 

матеріалів до них; 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема 

засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім 

однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них. 

3.4. Відшкодування частини суми кредиту об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам здійснюється 

на придбання: 

- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових 

пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації 

внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання; 

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць 

загального користування (в тому числі електропроводки, автоматичних 

вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них); 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема 

засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-

розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та 

фундаментів; 

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім 

однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць 

загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 



- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, 

технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і 

матеріалів до них. 

3.5. Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться 

одноразово в таких розмірах: 

- 30 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого пунктом 

3.3., але не більш як 8 000 гривень за одним кредитним договором. У разі коли 

фізичній особі у встановленому законодавством порядку призначено субсидію 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення 

заходу, передбаченого пунктом 3.3, здійснюється одноразово у розмірі 65 

відсотків суми кредиту на здійснення заходу, але не більш як 14 000 гривень за 

одним кредитним договором.  

- 60 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого пунктом 

3.4., але не більш як 8 000 гривень в розрахунку на одну квартиру 

багатоквартирного будинку за одним кредитним договором. 

3.6. Порядок відшкодування населенню м. Енергодара частини суми 

кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів, з метою впровадження енергоефективних заходів затверджується 

відповідним рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради. 

 

4. Строки та етапи виконання Програми 

 

Реалізація Програми планується на 2018-2020 роки. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми 

 

Завданням програми є стимулювання населення м. Енергодара до 

впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення 

споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Заходом  Програми є відшкодування частини суми кредиту, залученого 

для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. 

 

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми матиме суттєвий позитивний соціальний 

ефект, а саме: 

6.1. Сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у 

житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що 

дадуть змогу власникам запровадити енергозберігаючі та енергоефективні 

заходи у багатоквартирних будинках. 

6.2. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо-

будинкових систем теплопостачання житлових будівель, підвищення 

комфортності проживання у них. 



6.3. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та 

довіри між міською владою, Банками та населенням міста. 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. 

Обсяг бюджетних коштів, який спрямовується з міського бюджету на 

реалізацію заходів, передбачених Програмою, визначається рішенням міської 

ради про бюджет на відповідний рік з урахуванням наявного фінансового 

ресурсу. 

Головний розпорядник бюджетних коштів – управління економіки 

Енергодарської міської ради. 

 

8. Організація управління та контролю  

заходів виконання Програми 

 

Організацію і сприяння реалізації положень Програми здійснюють у 

межах своєї компетенції: управління економіки міської ради, управління 

комунальної власності міської ради, фінансове управління міської ради та 

банківські установи. 

Щороку в строки, визначені рішенням міської ради, інформацію про стан 

виконання Програми та ефективність реалізації заходів  відповідальний 

виконавець подає на розгляд сесії міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

стимулювання населення 

м.Енергодара до впровадження 

енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування частини 

суми кредиту, залученого для 

придбання енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів на 

2018-2020 роки 

 

ПАСПОРТ 

Програми стимулювання населення м.Енергодара до впровадження 

енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, 

залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 

2018-2020 роки 

1. Проект Програми погоджений рішенням виконавчого комітету 

Енергодарської міської ради від 31.10.2017 №256. 

2. Програма затверджена рішенням Енергодарської міської ради від 

26.12.2017 №6. 

3. Координатор Програми: Курдя І.І., перший заступник міського голови  

4. Розробник Програми: управління економіки Енергодарської міської 

ради. 

5. Відповідальний за виконання Програми: Овчатова О.В., начальник 

управління економіки міської ради.  

6. Виконавці заходів Програми: управління економіки міської ради, 

управління комунальної власності міської ради, фінансове управління міської 

ради, публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», 

публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», публічне 

акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк». 

7. Строк виконання: 2018-2020 роки. 

8. Прогнозні обсяги фінансування: 
Джерело фінансування Обсяг фінансування, 

тис.грн. 

У тому числі за роками, тис.грн. 

2018 2019 2020 

Державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Міський бюджет 15120,0 5040,0 5040,0 5040,0 

Інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0 

Усього 15120,0 5040,0 5040,0 5040,0 

 

 

 

Перший заступник міського голови    І.І.Курдя 



Додаток 2 до Програми стимулювання населення 

м.Енергодара до впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми 

кредиту, залученого для придбання 

енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 

20185-2020 роки 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  

з виконання Програми стимулювання населення м.Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини 

суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2018-2020 роки 

 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів/ 

Виконавець 

Джерело 

фінансу-

вання 

Прогноз-

ний обсяг 

фінансу-

вання, 

тис.грн 

У тому числі за роками, 

тис.грн. 

Усього 

за роками 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Стимулювання 

населення 

м.Енергодара до 

впровадження 

енергоефективних 

заходів, 

спрямованих на 

зменшення 

споживання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 

Кількість 

сімей, 

одиниць 

1350 450 450 450 1.1 Відшкодування частини суми 

кредиту, залученого для 

придбання енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів 

населенню 

Управління 

економіки 

Місцевий 

бюджет 

10800,0 3600,0 3600,0 3600,0 

Кількість 

сімей, 

одиниць 

540 180 180 180 1.2. Відшкодування частини 

суми кредиту, залученого для 

придбання енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів 

об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, 

житлово-будівельним 

кооперативам 

Управління 

економіки 

Місцевий 

бюджет 

4320,0 1440,0 1440,0 1440,0 

Разом за завданням 1 15120,0 5040,0 5040,0 5040,0 

Разом по Програмі Місцевий бюджет 15120,0 5040,0 5040,0 5040,0 
 

 

 

Перший заступник  міського голови І.І.Курдя 



ДОВІДКА 

до рішення Енергодарської міської ради 

«Про затвердження Програми стимулювання населення м. Енергодара до 

впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми 

кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів на 2018-2020 роки» 

 

В місті Енергодарі діє Програма стимулювання населення м. Енергодара 

до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини 

суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Енергодарської міської 

ради від 25.09.2015 №2. Зазначена  Програма користується великим попитом 

серед населення нашого міста. Протягом жовтня 2015 року – вересня 2016 року 

з міського бюджету було відшкодовано частину кредиту 429 особам, в т.ч. 51 

особам, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на загальну 

суму 1 751 223,04 грн. За попередніми даними до кінця 2017 року потреба у 

відшкодуванні частини суми кредиту становить ще у розмірі 700 000 грн. 

(близько 120 мешканців міста).  

За даними Держенергоефективності попит населення на впровадження 

енергоефективних заходів з кожним роком невпинно зростає, про що свідчать 

дані моніторингу виконання Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

 

 
 



У зв’язку з тим, що дія Програми закінчується в поточному році, а 

потреби у впровадженні енергозберігаючих та енергоефективних заходів серед 

населення не задоволені у повній мірі, пропоную розробити аналогічну 

Програму на період 2018-2020 роки. 

Програмою пропонується відшкодування частини кредиту виданої на 

придбання енергоефективного обладнання у розмірах: 

- 30 відсотків суми кредиту для населення, але не більш як 8 000 гривень 

за одним кредитним договором. У разі коли фізичній особі у встановленому 

законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування здійснюється одноразово 

у розмірі 65 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, але не більш як 14 

000 гривень за одним кредитним договором.  

- 60 відсотків суми кредиту для ОСББ та ЖБК,  але не більш як 8 000 

гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним 

кредитним договором. 

В порівнянні до попередньої програми % відшкодування не змінюється, 

однак пропонується збільшити граничну суму відшкодування до 8 000 грн. 

Програма буде перекликатися з урядовою:  

Оптимальна вартість обладнання – 45 000 грн. 

Власний внесок 10%  – 5 000 грн. 

Оптимальна сума кредиту – 40 000 грн. 

Відшкодування з державного бюджету 35% – 14 000 грн. 

Відшкодування з міського бюджету 30% – 8 000 грн.  

 

Розрахунок потреби в коштах на 1 рік: 

1. Населення. Протягом 2015-2017 років відшкодування відбувалось в 

таких розмірах: жовтень – грудень 2015 року – 59 осіб, 2016 рік – 238 осіб, до 

кінця 2017 року – орієнтовно 252 особи. Тобто близько 130 осіб на 1 банківську 

установу. Враховуючи, що з 2018 року до програми приєднається публічне 

акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» та беручи до уваги 

зростання попиту, можна прогнозувати потребу у впровадженні 

енергозберігаючих заходів у кількості 450 осіб/рік (3 600 000 грн. при умові 

виплати всім максимального  відшкодування 8 000 грн.). 

1. ОСББ, ЖБК. Середній під’їзд налічує 36 квартир. При умові 

впровадження енергоефективних заходів в 5 під’їздах на рік, при максимальній 

сумі відшкодування 8 000 грн. з розрахунку на 1 квартиру, потреба на рік 

складатиме 1 440 000 грн. 

 

 

Начальник управління економіки    О.В.Овчатова 

 


