
  

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 липня  2016року                       № 88 

смт. Голованівськ 

 

 

Про продовження на 2016 рік  

терміну  дії  Програми енергоефективності  

Голованівського району на 2012-2015 роки  

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве  самоврядування  в Україні», постанови  Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2015 року №929 «Про продовження  строку  виконання 

Державної  цільової  програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та 

альтернативних видів палива  на 2010 -2015 роки», на виконання Стратегії 

розвитку Кіровоградської області на період  до 2020 року, затвердженої 

рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року №716, враховуючи 

розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 06 листопада 

2015 року №434-р «Про стан впровадження  в області політики з 

енергозбереження», 

 

районна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Продовжити  на 2016 рік термін  дії  Програми  енергоефективності  

Голованівського району на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради  від 13 липня 2012 року №216 (далі Програма). 

 

       2. Внести зміни до Програми, що додаються. 

 

 

 



 3. Рекомендувати районній державній адміністрації організувати 

виконання та налагодити контроль за станом виконання Програми у 2016 

році. 

 

 4. Делегувати районній державній адміністрації  право на визначення 

об’єктів, на яких необхідне впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів, а також обсяги та джерела фінансування. 

 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, 

зв’язку, екології, торгівлі, житлово-комунального господарства та 

регуляторної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми енергоефективності Голованівського  

району  на 2012-2015 року 

 

1 Програма затверджена  Рішення Голованівської ради від 15 липня 

2016 року № 88 

2 Ініціатор розроблення 

програми 

відділ економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури районної 

державної адміністрації  

 3 Дата, номер і назва 

розпорядження голови  

голови обласної державної 

адміністрації про 

розроблення програми 

від 06 листопада 2015 року №434-р «Про стан 

впровадження в області політики з 

енергозбереження» 

4 Розробник програми  відділ економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури районної 

державної адміністрації 

5. Співрозробники  

програми  

відділ регіонального розвитку, 

містобудування,архітектури та житлово-

комунального господарства районної 

державної адміністрації 

6 Відповідальний виконавець 

програми 

відділ економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури, фінансове 

управління районної державної адміністрації 

7. Учасники програми  відділ економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури районної 

державної адміністрації, відділ регіонального 

розвитку, містобудування,архітектури та 

житлово-комунального господарства районної 

державної адміністрації, фінансове управління 

районної державної адміністрації сільські  та 

селищні ради 

8 Терміни реалізації 

програми  

2012-2016 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для 

реалізації програми у 2012- 

2016 роках 

4414,8 тис.грн. 

10 Основні джерела 

фінансування  

Державний бюджет, районний бюджет, місцеві 

бюджети, інші кошти не заборонені 

законодавством 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Голованівської 

районної ради  

від 15 липня 2016року 

№ 88 

     

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Програми енергоефективності   

Голованівського району на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 13 липня 2012 року №216 із внесеними змінами і 

доповненнями від 17 липня 2015 року №529 

 

          Внести до програми енергоефективності Голованівського району на 

2011-2015 роки  такі  зміни: 

 

1. Паспорт Програми викласти у новій редакції (додається). 

 

2. Доповнити  Програму новим розділом  «Пропозиції  щодо модернізації 

систем опалення та впровадження енергозбереження і  

енергоефективності по Голованівському району у 2016 році» 

(додається додаток 5). 

 

3. Доповнити Програму новими додатками 3,4 (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток  3  

до  змін  і доповнень 

до рішення Голованівської 

районної  ради 

від 15 липня 2016року № 88 

 

         Додаток  до Програми 

          енергоефективності   

         Голованівського району 

     на 2012-2015 роки, 

затвердженої рішенням 

районної ради від 13  липня 

2012 року №216 

( з внесеними змінами і 

доповненнями від 17 липня 

2015 №529). 

ПОРЯДОК 
відшкодування з районного бюджету частини суми кредитів  

інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей загиблих  

учасників АТО на впровадження енергозберігаючих заходів 

 

1. Порядок відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними  

особами, а саме : інвалідами війни з числа учасників АТО, членами сімей 

загиблих учасників АТО, на впровадження енергозберігаючих заходів (далі-

Порядок), визнає механізм використання коштів, передбачених в районному 

бюджеті на відшкодування частини суми кредитів за залученими в кредитно - 

фінансових  установах коротко-, довготроковими кредитами, що надаються 

фізичним особам  на впровадження енергозберігаючих технологій. 

 

2. Розмір відшкодування за надані кредитно-фінансовими установами  

кредити  складає 15  відсотків суми кредиту на здійснення заходу, але не 

більш як 14 тис.грн. за одним кредитним договором. 

 

3. Відшкодування частини суми кредитів здійснюється на підставі  

Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником 

коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з 

енергозбереження, та кредитно- фінансовою установою. 

 

4. Кошти районного бюджету не можуть бути спрямовані на сплату будь  

–яких штрафів та / або пені, нарахованих згідно з умовами  кредитного 

договору. 

 

5. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на впровадження  



передбачених енергозберігаючих заходів, а саме на придбання 

енергозберігаючих заходів, а саме на придбання енергозберігаючих 

матеріалів та / або обладнання, до яких належать:  

 

1) для одно- та двоквартирних житлових будинків: 

Радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі 

автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до них: 

Рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до них; 

вузли обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади 

обліку,лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

багатозонний (багато тарифний ) прилад облік електричної енергії) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього; 

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива  та енергії (за 

винятком природного газу та електроенергії  (крім електричного тепло 

акумуляційного обігріву  та гарячого водопостачання) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них. 

 

6. Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі 

таких документів (зберігаються в Кредитно- фінансовій установі і є 

доступними для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів): 

1) паспорт Позичальника , копія завірена Позичальником; 

2) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, завірена  

Позичальником); 

3) кредитний договір; 

4) документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: 

Рахунок-фактура; 

Договір купівлі- продажу або інший документ, який підтверджує сплату 

коштів за придбаний товар чи виконанні роботи; 

Акт приймання –передачі товару або накладна; 

5) копія довідки про участь в АТО (для інвалідів війни з числа АТО); 

6) копії посвідчення сім’ї загиблого та наказу про виключення з особового 

складу військової частини (для членів сімей загиблих учасників АТО). 

Зазначені у підпунктах 5-6 копії документів подаються окремими 

категоріями громадян. 

 

7. Реєстр Позичальників, які отримали кредит в кредитно-фінансовій  

установі за Програмою, погоджується управлінням соціального захисту 

райдержадміністрації щодо відповідності статусу окремих категорій 

громадян,визначених даною Програмою, протягом 5днів після отримання 

зазначеного Реєстру. 

 

 



8. Кредитно-фінансові установи щомісяця до десятого числа подають  

головному розпорядникові коштів районного бюджету Реєстр позичальників, 

які отримали кредит в кредитно-фінансовій установі за Програмою, на 

вищезазначені цілі. 

 

9. Відшкодування  відбувається помісячно, шляхом перерахування  

головним розпорядником коштів районного бюджету на передбачений 

Генеральним договором транзитний рахунок відповідної кредитно- 

фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні 

рахунки Позичальників, зазначені у кредитних договорах, про що головному 

розпорядникові надаються відповідні виписки на паперових носіях.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  4  

до  змін  і доповнень до 

рішення Голованівської 

районної              ради  

від 15 липня 2016року № 88 

 

         Додаток  до Програми 

          енергоефективності   

         Голованівського району 

     на 2012-2015 роки, 

затвердженої рішенням 

районної ради від 13  липня 

2012 року №216 

( з внесеними змінами і 

доповненнями від 17 липня 

2015 №529). 

 

ПОРЯДОК 
відшкодування з місцевих бюджетів частини суми кредитів та/або 

частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на придбання 

енергоефективного обладнання та /або матеріалів (враховуючи придбання 

«негазових» котлів) фізичними особами, об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків, житло-будівельними кооперативами для 

впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках 

 

 

1. З метою стимулювання населення  до впровадження енергозберігаючих  

заходів запроваджується надання фінансової підтримки за рахунок коштів 

районного та місцевих бюджетів, а саме: 

за рахунок коштів районного бюджету-передбачається відшкодування 

частини суми кредиту у розмірі 15%, але не більш як 14 тис.грн. за одним 

кредитом договором, інвалідам війни з числа учасників АТО, членам сімей 

загиблих учасників АТО (далі-окремі категорії громадян); 

 

за рахунок коштів інших місцевих бюджетів - органами місцевого 

самоврядування здійснюється відшкодування частини суми кредитів та/або 

частини відсоткової ставки за кредитами, залученими фізичними особами, 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житло-

будівельними кооперативами. 

 

Фінансова підтримка надається на придбання енергозберігаючих матеріалів 

та/ або обладнання, до яких належить: 

 

1) для одно- та двоквартирних житлових будинків: 



радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі 

автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до них; 

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки 

(прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали 

до них; 

багатозонний (багато тарифний) прилад обліку електричного енергії 

(лічильник активної електричної енергії)  та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до нього; 

обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (тер 

модернізації) зовнішніх стін,підвальних приміщень, горищ, покрівель та 

фундаментів; 

теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та 

відповідне додаткове  обладнання і матеріали до неї; 

система сонячного теплопостачання та /або гарячого водопостачання та 

відповідне обладнання до неї; 

        

         2) для квартир багатоквартирних житлових будинків: 

радіатори опалення, регулятори температури повітря  (в тому числі 

автоматичні) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

вузли обліку (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби 

вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до них; 

багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник 

активної електричної енергії )та відповідне додаткове обладнання і матеріали 

до нього; 

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії ( за 

винятком природного газу та електроенергії (крім електричного 

теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного 

додатково обладнання і матеріалів до них. 

 

 

2. Орієтований обсяг фінансування на впровадження у 2016 році 

енергоефективних заходів для інвалідів війни з числа учасників АТО, 

членів сімей загиблих учасників АТО складає   270,0 тис.грн., у тому числі 

за рахунок коштів: 

районного бюджету – у сумі 20 тис.грн; 

населення (окремі категорії громадян)-  у сумі 250 тис.грн. 

        



Відшкодування частини суми кредиту здійснюється згідно з Порядком 

відшкодування з районного бюджету частини суми кредитів інвалідам війни 

з числа учасників АТО, членам сімей загиблих учасників АТО на 

впровадження енергозберігаючих заходів та на підставі Генерального 

договору про співробітництво між головним розпорядником коштів 

районного бюджету, передбачених на фінансування цих заходів з 

енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  5  

до  змін  і доповнень до 

рішення Голованівської 

районної              ради  

від 15 липня 2016року № 88 

 

         Додаток  до Програми 

          енергоефективності   

         Голованівського району 

     на 2012-2015 роки, 

затвердженої рішенням 

районної ради від 13  липня 

2012 року №216 

( з внесеними змінами і 

доповненнями від 17 липня 

2015 №529). 

 
Пропозиції  

щодо модернізації систем опалення та впровадження енергозбереження і  

енергоефективності по Голованівському району у 2016 році 

 
№ 

пп 

Назва заходу Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

(районний 

бюджет, інші 

джерела) 

Орієнтовні 

обсяги на 

2016 рік, 

тис.грн. 

Примітки  

1  ДНЗ «Малятко»№3, 

придбання  котла 

«РЕТРА» 

смт.Голованівськ 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

РДА  

МБ 200 Проведення модернізації 

об’єктів комунального  

господарства 

2 Реконструкція 

приміщення дитячого 

садка «Дзвіночок» 

смт.Голованівськ 

Голованівська 

селищна рада 

МБ 100 Проведення утеплення 

приміщення 

3  Встановлення котла в 

Троянській  ЗШ   І-ІІІ ст. 

Відділ  освіти, 

молоді і спорту 

РДА 

МБ 187 Збереження  енергії 

4 Встановлення  

енергоефективного котла 

Капітанській ЗШ  І-ІІІ ст. 

Відділ  

освіти,молоді і 

спорту РДА 

МБ 215 Збереження енергії 

5 Встановлення 

енергоефективного котла 

в Новосільській ЗШ І-ІІІ 

ст. 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

РДА 

МБ 150 Збереження енергії 

6 Встановлення 

автоматики на водобашні 

с.Шепилове 

Голованівська 

селищна рада 

МБ 92 Покращення швидкості 

подачі і якості постачання  

води для жителів 

с.Шепилове, 

смт.Голованівськ 

7 Використання  вугілля з 

низьким  вмістом сірки 

ТОВ 

«Побужський 

ВК **** Зниження витрат  

природного газу 



Українських родовищ 

 

феронікелевий 

комбінат» 

8 Заміна  пристроїв  

горіння теплогенератора   

на дільниці  ПУТ, що 

приведе до  зниження    

витрат природного газу. 
 

ТОВ 

«Побужський 

феронікелевий 

комбінат» 

ВК ***** Зниження    витрат 

природного газу. 
 

9 Брикетування руди 

мілкої фракції, що  

сприятиме зниженню 

циркуляційного  

навантаження на 

електрофільтри. 

 

ТОВ 

«Побужський 

феронікелевий 

комбінат» 

ВК *****  Зниження циркуляційного  

навантаження на 

електрофільтри 

(зменшення витрат 

електроенергії) 

 

10 Використання тепла   від 

рідкого шлаку 

 

ТОВ 

«Побужський 

феронікелевий 

комбінат» 

ВК ****  Збереження  тепла 

11  Встановлення в 

Перегонівській ЗОШ 

40шт. енергоефективних 

вікон 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

РДА 

МБ 198,8 Збереження тепла 

 
*** Інформація  є  конфіденційною 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


