
 

 

                                                                           
 

 
УКРАЇНА 

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

 
від «_____»________ №_____________ 
 
Про внесення змін до рішення міської ради 
від 29.07.2016 №17-Х111-7 «Про 
затвердження Програми впровадження 
політики енергозбереження у 
м. Слов’янську на 2016-2018 роки» 
 

З метою реалізації основних напрямків політики енергозбереження, впровадження 
енергозберігаючих заходів та забезпечення ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та житлово-комунальному господарстві, ско-
рочення витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання, 
враховуючи рішення виконавчого комітету від _______ № _____  «Про клопотання перед мі-
ською радою про  внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2016 № 17-Х111-7 «Про 
затвердження Програми впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-
2018 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місь-
ка рада 

 
Вирішує: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.07.2016 №17-Х111-7 «Про затвердження 
Програми впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 
роки» 

1.1. Викласти додаток до Програми впровадження політики енергозбереження у               
м. Слов’янську на 2016-2018 роки «План заходів щодо впровадження політики 
енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 роки" в новій редакції 
(додаток 1); 

1.2. Доповнити Програму впровадження політики енергозбереження у                            
м. Слов’янську на 2016-2018 роки додатком 2 «Заходи з енергозбереження по 
м. Слов’янську на 2017 рік» в наступній редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 05.04.2017 №38-ХХ11-7 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2016 №17-Х111-7 «Про 
затвердження Програми впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 
2016-2018 роки». 

3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин Слов’янської міської ради (Рубан). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                
Сіваша Д.В. та на постійну комісію з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів (Адейкін). 

  
 

Міський голова                                                                                                               В.М. Лях 



 

  

                                                                                                                                                                            Додаток 1 
до Програми впровадження   
політики енергозбереження у  
м. Слов’янську на 2016-2018 роки                                              

 
  

План заходів щодо впровадження політики енергозбереження у м. Слов’янську на 2016 – 2018 роки 
 

№ 
пор. 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Коди 
джерел 
фінан-
сування 

Орієнтовний 
обсяг фінан-
сування 

(тис. грн.) 
1 Створення організаційно-правових передумов розробки 

системи управління енергоспоживанням 
2016 Заступники міського голови. 

Управління інвестицій, 
енергоефективності 

та зовнішніх відносин. 

 Не потребує 

2 Розробка і затвердження положення про моніторинг 
споживання паливно-енергетичних ресурсів об'єктами 

комунальної власності м. Слов’янська 

2016 Заступник міського голови. 
Начальник управління інвестицій, 

енергоефективності 
та зовнішніх відносин. 

 Не потребує 

3 Визначення відповідальних посадових осіб за збір і 
надання інформації про фактичне споживання 

енергетичних ресурсів об’єктами комунальної власності 
м. Слов’янська 

2016 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 
бюджетних установ. 

 Не потребує 

4 Первинний аналіз даних  споживання енергоресурсів  
об’єктами комунальної власності м. Слов’янська  

2016-2018 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 

зовнішніх відносин. 

 Не потребує 



 

  

№ 
пор. 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Коди 
джерел 
фінан-
сування 

Орієнтовний 
обсяг фінан-
сування 

(тис. грн.) 
5 Створення автоматизованих робочих місць з моніторингу 

енергоспоживання та інших енергоощадних процесів 
 

2016-2017 
Керівники управлінь та відділів 

міської ради, керівники 
бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 

зовнішніх відносин. 

 40,0 

6 Здійснення щоденного моніторингу споживання 
енергоносіїв у бюджетній сфері міста. 

Постійно Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 

зовнішніх відносин. 

 Не потребує 

7 Виявлення та оцінка нових можливостей для 
впровадження енергоефективних заходів та 

відновлюваних джерел енергії 

постійно Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 

зовнішніх відносин. 

 Не потребує 

8 Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку 
міста Слов’янська до 2020 року в рамках виконання 

Європейської ініціативи "Угода мерів" 

 
2016-2018 

Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ, керівники 
комунальних підприємств. 
Управління інвестицій, 

енергоефективності та зовнішніх 
відносин. Залучені підприємства 

та організації. 

 30,0 



 

  

№ 
пор. 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Коди 
джерел 
фінан-
сування 

Орієнтовний 
обсяг фінан-
сування 

(тис. грн.) 
9 Впровадження електронної системи щоденного 

моніторингу  споживання енергоносіїв об’єктами 
комунальної власності м. Слов’янська 

2017-2018 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Залучені 
підприємства та організації. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

10 Проведення енергетичного аудиту об’єктів комунальної 
власності м. Слов’янська 

2017-2018 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Залучені 
підприємства та організації. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

11 Створення енергетичних паспортів об’єктів комунальної 
власності м. Слов’янська та здійснення інвентаризації 

енергоспоживаючого обладнання 

2017-2018 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Залучені 
підприємства та організації. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

12 Визначення переліку обладнання з низьким значенням 
коефіцієнта корисної дії, яке під час експлуатації 
призводить до перевитрат паливно-енергетичних 

ресурсів, з метою подальшої його заміни чи модернізації 

2017-2018 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Залучені 
підприємства та організації. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

 
 



 

  

№ 
пор. 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Коди 
джерел 
фінан-
сування 

Орієнтовний 
обсяг фінан-
сування 

(тис. грн.) 
13 Створення та постійне оновлення бази 

енергозберігаючих проектів. Пошук та залучення джерел 
фінансування для впровадження цих проектів (кошти 

державного бюджету та приватних інвесторів, донорські 
кошти, цільові кредити і гранти тощо) 

Постійно Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Залучені 
підприємства та організації. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

14 Оснащення бюджетних установ і житлового фонду міста 
засобами обліку та регулювання споживання 

енергоносіїв, зокрема теплової енергії 

2017-2018 Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Експлуатуючі 

організації. 
Населення міста. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

15 Підвищення енергетичної ефективності будівель 
бюджетної сфери та багатоповерхових житлових 

будинків у м. Слов’янську (утеплення фасадів, заміна 
старих вікон на енергозберігаючі, реконструкція 

теплових вводів, заміна ламп тощо) 

Постійно Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Експлуатуючі 

організації. 
Населення міста. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 



 

  

№ 
пор. 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Коди 
джерел 
фінан-
сування 

Орієнтовний 
обсяг фінан-
сування 

(тис. грн.) 
16 Проведення заходів популяризації енергозбереження, які 

спрямовані на формування в суспільстві свідомого 
ставлення до необхідності підвищення 

енергоефективності (проведення днів сталої енергії, 
проведення семінарів, тренінгів, факультативних занять в 
навчальних закладах, конкурсів малюнків, фотографій на 
відповідну тематику тощо) та обмін досвідом у сфері 
енергозбереження шляхом участі в робочих зустрічах, 
навчальних семінарах, форумах, конференціях, "круглих 

столах" 

Постійно Керівники управлінь та відділів 
міської ради, керівники 

бюджетних установ. Управління 
інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин. Залучені 

організації. 

 Згідно з 
кошторис-
ними при-
значеннями 

17 Впровадження проекту енергозбереження в                             
м. Слов’янськ 

 
2017 

Управління ЖКГ, відділ охорони 
здоров’я, управління інвестицій, 
енергоефективності 
та зовнішніх відносин. 

 
НЕФКО 
Місце- 
вий 

бюджет 

 
16 750,0 

 
160,0 



 

  

 
Додаток 
2  

                       

до Програми впровадження політики 
енергозбереження у м.Слов'янську до 2016-2018 
роки 

          від________________№_______________ 

     

 Заходи з енергозбереження на 2017 рік по м. Слов'янськ  
                    

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів 

в тому числі 

№ 
п/п 

Найменування 
енергозберігаючого заходу та 

технології (ЕЗЗТ)* 

Місце впровадження 
(адреса) 

Виконавець заходу та 
термін впровадження 

Вартість 
розробки і 

впровадження 
ЕЗЗТ, тис. 

грн. 

Код 
джерела 
фінансу-
вання ** 

Економія 
ПЕР,      

тис. туп 

Вартість 
зекономлених 
ПЕР, тис. грн. 

Природ-
ний газ,      
млн. 
куб. м 

Нафта, 
нафто-

продукти, 
тис. т 

Вугілля, 
тис. т 

Електро-
енергія,                
млн. 

кВт. год. 

Тепло-
енергія,  
тис. 
Гкал 

Інші 
види 

палива, 
тис. 
туп 

Економіч- 
ний ефект, 
тис. грн. 

Термін 
окупності 
заходу, 
років 

Приміт-
ки 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Промисловість 

2,00 
3 

                      
1 

Заміна світильників з 
лампами розжарювання на 

світодіодні 
ПрАТ Хліб протягом року 

2,00 
5 

0,003         0,01     12,00     

  Всього по галузі:     2,00 3                       

        2,00 5 0,003         0,01     12,00     

                                  

2. Житлово-комунальне господарство 

Житлове господарство 

17,5 3                   2 Встановлення  приладів 
обліку  ел.енергії -25од 

житлові будинки ЖЕКі, протягом року 

17,5 5 0,007 32,00       0,02     32,00 

    

631,8 2                   

156,6 3                   

3 Заміна  
внутрішньобудинкових 

мереж опалення (3845м.п.) 

житлові будинки ЖЕКі, протягом року 

788,4 5 0,009 71,70         0,05   23,80 

    

  Всього по підгалузі:     631,8 2                   

        174,1 3                   

  ….     805,9 5 0,015 103,700       0,020 0,050   55,800 

    

Теплове господарство 

6515,2 3                   4 Реконструкція котельні №5 
друга черга 

ВО ОКП ДТКЕ 
"Слов'янськтепломережа" 

ВО ОКП ДТКЕ 
"Слов'янськтепломережа",     

2017рік 
6515,2 5 0,132 616 0,115           616 

5   

660 3 

5940 4 

                  5 Реконструкція теплових 
мереж з впровадженням труб 

ППУ(5,5км) 

територія Словянської 
міської ради 

ВО ОКП ДТКЕ 
"Слов'янськтепломережа", 

2017 рік 

6600 5 0,057 404,5 0,05           404,5 

    

6 Заміна релейної автоматики ВО ОКП ДТКЕ ВО ОКП ДТКЕ 52 3                       



 

  

468 4 безпеки на котлах середньої 
потужності-24од. 

"Слов'янськтепломережа" "Слов'янськтепломережа",       
2017рік 

520 5                   

8000 2                   7 Встановлення  приладів 
обліку теплової енергії -100 

од 

житлові будинки ВО ОКП ДТКЕ 
"Слов'янськтепломережа",       

2017рік 
8000 5 0,147 1,232         0,86   1,232 

    

  Всього по підгалузі:     8000 2                       

        7227,2 3                       

        6408 4                       

        21635,2 5 0,336 1021,732 0,165 0 0 0 0,86 0 1021,732     

Водопровідно-каналізаційне господарство 

8,5 3                   0,2 8 Перевод освітлення на 
еконолампи 

 об'єкти КП 
"Словміськводоканал" 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
8,5 5 0,005 35,55       0,015     35,55   

  

98 3                   1,3 9 Заміна силового 
трансформатору ТМЗ-1000 

кВа на силовий 
трансформатор ТМЗ- 630 кВа 

очисні споруди 
м.Слов'янськ, 
вул.Аграрна,26 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
98 5 0,01 75,84       0,032     75,84   

  

100 3                   0,6 10 Підвищення 
енергоефективності системи 
опалювання адміністративної 

будівлі  

КП "Словміськ водоканал", 
вул.Вчительська ,9   

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
100 5 0,069 175 0,06           175   

  

5 3                   0,13 11 Заміна трансформаторів 
струму на фільтрувальній 

станції 

фільтрувальна станція, 
вул.Батюка, 68 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
5 5 0,006 39,2       0,017     39,2   

  

210 3                   17,6 12 Установка частотного 
перетворювача на 

водопровідній насосній 
станції 

ВНС №4, пр.Виноградний,1-
а 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 

210 5 0,0016 11,9       0,005     11,9   

  

810 3                     13 Заміна газового автономного 
опалення на очисних 

спорудах з використанням 
котлів на твердому паливі 

Очисні споруди 
м.Слов'янськ, 
вул.Аграрна,26 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
810 5 0,049 619,05 0,0427           619,05   

  

6112 3                     14 Заміна газового автономного 
опалення в адмінбудівлі з 
використанням котлів на 

твердому паливі 

Адмінбудівля КП 
"Словміськ водоканал", 
вул.Вчительська,9,    
протягом року 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
6112 5 0,048 601,7 0,0415           601,7   

  

15 Встановлення двохтарифних 
приладів обліку 
електроенергії 

Водозабір, очисні споруди, 
КНС № 1, 3, 1-А, 5 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 

50 3                       



 

  

50 5 0 749,6             749,6   

25 3                     16 Переведення  освітлення на 
енергозберігаючі лампи 

об'єкти КП 
"Словміськводоканал" 

КП "Словміськ 
водоканал"    протягом 

року 
25 5 0,025 240,6       0,078     240,6   

  

  Всього по підгалузі:     7318,50 3                       

        7318,50 5 0,145 2373,44 0,0842     0,147     2548,44     

Інші підприємства житлово-комунального господарства 

2990,00 4                   7,10   17 Реконструкція системи 
вуличного освітлення 

 мікрорайони: «Артем-1», 
«Артем-2»,«Курортний», 

«Залізничний»,«Восточний», 
вул. Харківська, вул. 

Офіцерська, вул. Вільна, 
вул. Бульварна 

КП "Зовнішнє освітлення" 

2990,00 5 0,026 420,00       0,08     420,00     

429,00 2                       18 Капітальний  ремонт  мереж 
зовнішнього  освітлення 

територія Слов'янської  
міськради 

КП "Зовнішнє освітлення" 

429,00 5 0,003 20,00       0,01     20,00     

17,00 3                   2,00   19 Заміна і утеплення вікон та 
дверей 

м.Слов'янськ, вул.Ясна,34 КП "Слов'янське  
тролейбусне управління" 

17,00 5 0,000 4,00         0,00         

130,00                         20 Покращення технічного стану 
тролейбусів 

м.Слов'янськ, вул.Ясна,34 КП "Слов'янське  
тролейбусне управління" 

130,00 5 0,002 9,83       0,01           

8,00                     2,00   21 Заміна ламп розжрювання на 
енергоощадні лампи 

м.Слов'янськ, вул.Ясна,34 КП "Слов'янське  
тролейбусне управління" 

8,00 5 0,001 3,28       0,00           

  Всього по підгалузі:     429,00 2                       
        155,00 3                       
        2990,00 4                       
        3574,00 5 0,032 457,110       0,096 0,002   440,000     
                                  
  Всього по галузі:     9060,80 2                       
        14874,80 3                       
        9398,00 4                       
        33333,60 5 0,528 3955,982 0,249     0,263 0,912   4065,972     

3. Бюджетні установи та організації 
100,00 4                   22 Заміна вікон на 

енергозберигаючі , 20од. 
дошкільні заклади освіти 

м.Слов'янськ 
відділ освіти  протягом 

року       
100,00 5                   

    

250,00 4                   23 Заміна вхідних дверей на 
сучасні енергозберегаючі , 

25од 

дошкільні заклади освіти 
м.Слов'янськ 

відділ освіти  протягом 
року        

250,00 5                   

    

24 Заміна ламп розжарювання на заклади культури Відділ культури протягом 6,00 2                       



 

  

енерголампи м.Слов'янськ року  6,00 5                   

85,00 3                   25 Заміна вікон на 
енергозберигаючі  

заклади культури 
м.Слов'янськ 

Відділ культури протягом 
року  

85,00 5                   

    

500,00 4                       26 Утеплення стін(1000 кв.м.) Спортивний зал КПНЗ 
"Міська комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа" 

м. Слов'янськ, 
вул.Вокзальна, 59 

КЗ "Міська комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа" 

500,00 5                       

250,00 4                       27 Утеплення стін спортивного 
залу (500 кв.м.) 

Будівля зал комунального 
закладу "ДЮСШ м. 

Слов'янська" (м. Слов'янськ, 
вул.Банкова,70) 

КЗ"Дитячо-юнацька 
спортивна школа м. 

Слов'янська"  протягом 
року       250,00 5                       

2921,40 1                       28 Заміна вікон (75 од.)  та 
дверей (24 од.) на 

енергозберегаючі , ремонт  
покрівлі (2043м2) 

медичні заклади 
м.Словянська (4 од.) 

КЛПЗ "Міська клінічна 
лікарня м.Словянськ" 

2921,40 5 0,025 226,87         0,148         

Амбулаторія №4 Центру 
первинної медичної 

допомоги,  м. Слов’янськ, 
вул. Урицького, 14 

13250,00 4                   

Амбулаторії №1 та №2 
Центру первинної медичної 
допомоги, м. Слов’янськ, 
вул. Юних комунарів, 85 

                      

29 Комплексні заходи з 
утеплення, заміну вікон та 
дверей, модернізацію 

внутрішнього освітлення та 
капітальні ремонтні роботи 

(вікна 945м2, двері98м2, 
стіни5940м2, покрівля 
2150м2, лампи 1400од.) 

Головний корпус Міської 
лікарні, м. Слов’янськ, вул. 

Шевченка, 38 

відділ охорони здоров'я, 
Слов’янська міська рада,   

протягом року       

13250,00 5 0,22 1086,00       0,33 0,67   1086,00 

12,2   

1080,00 1                   

120,00 2                   

30 Енергоаудит будівель 
бюджетних установ (100 од.) 

 Бюджетні установи  м. 
Слов’янськ 

Слов’янська міська рада,   
протягом року       

1200,00 5                   

    

Всього по бюджетним 
організаціям: 

    4001,40 1                       

      126,00 2                       

      85,00 3                       

      14350,00 4                       

  

      18562,40 5 0,25 1312,87       0,33 0,82   1086,00     

4. Використання нетрадіційних джерел енергії 

31 Енергонезалежні дитячі 
садочки, шляхом 
використання 

Дошкільний навчальний 
заклад № 8 (провулок 

Макаренка, 6а), дошкільний 

Слов’янська міська рада,   
2017-2018      

5400,00 1 0,07 675,00       0,02 0,40   675,00 17,00   



 

  

600,00 2 альтернативних джерел 
енергії (встановлення 

геотермального теплового 
насоса,сонячних колекторів 

для ГВП) 

навчальний заклад № 20 
(вулиця Торська, 20) 

6000,00 5 

    5400,00 1                       

    600,00 2                       

  Всього по  використанню 
нетрадіційних джерел 

енергії 

    6000,00 5 0,072 675       0,017 0,4   675     

5. Пілотні проекти 

                                  
  Всього по пілотним 

проектам 
      5                       

                                  

        9401,40 1                       

        9786,80 2                       

        14961,80 3                       

        23748,00 4                       

  Всього: по місту 
(району) 

    57898,00 5 0,85 5943,85 0,25     0,62 2,13   5838,97     

                 

 Примітка:                

 Калорійні еквіваленти для перерахунку натуральних видів енергії в умовне паливо:             
 Природний газ 1 тис. м куб.= 1,149 туп; вугілля 1т = 0,627  туп; нафтопродукти 1т =1,459 туп; теплова енергія  1 тис. Гкал =172 туп; електроенергія  1 млн. кВт. год. = 325 туп 

 

(1) - кошти державного бюджтету; (2) - кошти місцевих бюджетів, у т.ч. (2*) - кошти обласного бюджету; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела (інвестиції, кредити 
тощо); (5) - разом за всіма джерелами фінансування.  

     

 


