
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

20 жовтня 2022 року   м. Рівне     № 2552 
 

 

Про затвердження Програми  

енергозбереження в Рівненській  

міській територіальній громаді 

на 2022–2025 роки "Тепле місто" 
 

 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про енергетичну ефективність будівель", "Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання", "Про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації", 

керуючись Енергетичною стратегією України на період до 2035 року "Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р, з метою 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження у 

Рівненській міській територіальній громаді Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму енергозбереження в Рівненській міській 

територіальній громаді на 2022–2025 роки "Тепле місто", що додається. 

2. Директору Департаменту економічного розвитку Рівненської міської 

ради Володимиру Липку під час формування міського бюджету на 2022 рік 

передбачити видатки на виконання заходів Програми. 

3. Начальнику Управління бюджету і фінансів Віктору Шульзі вжити 

заходів для забезпечення фінансування заходів Програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань міського господарства, транспорту, зв’язку та екології, 

секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови 

Ігорю Кречкевичу, а організацію його виконання – директору Департаменту 

економічного розвитку Рівненської міської ради Володимиру Липку. 

 

 

 

Міський голова        Олександр ТРЕТЯК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

20.10.2022 № 2552 

 

ПРОГРАМА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ 

ГРОМАДІ НА  2022–2025  РОКИ "ТЕПЛЕ МІСТО" 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

енергозбереження в 

Рівненській міській 

територіальній громаді на 

2022–2025 роки "Тепле 

місто" (далі – Програма) 

Департамент економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Робоча група з питань розробки програми, 

створена розпорядженням міського голови 

від 18.11.2021 № 1332-р 

 

2 Розробник Програми, 

головний розпорядник 

коштів, відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент економічного розвитку 

Рівненської міської ради 

3 Учасники Програми Рівненська міська рада. 

Виконавчий комітет Рівненської міської 

ради. 

Департамент економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради. 

Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Рівненської міської ради. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Рівнетеплоенерго". 

Приватне акціонерне товариство 

"ЕСКО-РІВНЕ". 

Комунальне підприємство 

"Квасилівтеплоенерго" Рівненської міської 

ради 

4 Терміни реалізації 

Програми 

2022–2025 роки 

5 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, грн 

125 000 000,00 
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6 Джерело фінансування 

Програми 

- бюджет Рівненської міської територіальної 

громади 

- кошти Фонду енергоефективності; 

- кошти міжнародних фінансових організацій 

та проєктів міжнародної технічної 

допомоги; 

- кошти енергосервісних компаній 

(виконавців енергосервісних договорів); 

- кошти приватних інвестицій самих 

бенефіціарів; 

- інші не заборонені законодавством джерела 

 

2. ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ 

№ 

пор. 
Назва показника 

Обсяги та 

одиниці 

вимірювання 

Показники затрат 

1 Впровадження енергоефективних заходів у закладах 

бюджетної сфери та автоматизація моніторингу 

споживання енергетичних ресурсів громадою 

125 000 000 грн 

Показники продукту Програми 

1 Зменшення викидів парникових газів СО2 

в порівнянні з 2020 роком 

до 12 % 

2 Забезпечення до 2025 року автоматизованими 

приладами обліку теплової енергії та передачі даних 

бюджетних будівель 

100 % 

3 Забезпечення до 2025 року погодозалежним 

регулюванням приладів обліку теплової енергії та 

передачі даних житлових будівель 

100 % 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Кроки і заходи, що сприяють зниженню викидів парникових газів СО2 на 

35 % до 2030 року, та бачення громади щодо досягнення кліматичної 

нейтральності до 2050 року. 

Чинною Енергетичною стратегією України на період до 2035 року 

"Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р 

(ЕСУ), визначаються основні цілі та завдання енергетичної політики, зокрема в 

сфері енергетичної ефективності. Для сфери енергоефективності важливим є 

норми таких прийнятих законодавчих актів: 

– Закону України "Про енергетичну ефективність будівель"; 
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– Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання"; 

– Закону України "Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку"; 

– Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 

для проведення масштабної енергомодернізації". 

Стратегічними документами є: 

– Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність", схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р; 

– Національний план скорочення викидів від великих спалювальних 

установок, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

8 листопада 2017 року № 796-р; 

– Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період 

до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 

2016 року № 932-р (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3236); 

– Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року 

№ 569-р (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2127); 

– Концепція реалізації державної політики в сфері забезпечення 

енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з 

близьким до нульового рівнем споживанням енергії та Національний план 

збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживанням 

енергії, що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

29 січня 2020 року № 88-р (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 580). 

Основними джерелами інвестицій визначені: бюджет Рівненської міської 

територіальної громади, кошти Фонду енергоефективності, кошти міжнародних 

фінансових організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги, кошти 

енергосервісних компаній (виконавців енергосервісних договорів), кошти 

приватних інвестицій самих бенефіціарів, інші не заборонені законодавством 

джерела. 

 

4. МЕТА ПРОГРАМИ 

Оптимізація та раціональне споживання енергоносіїв у будівлях, що 

розташовані на території Рівненської міської територіальної громади. 

Скорочення споживання традиційних видів палива, збільшення використання 

альтернативних джерел енергії, зменшення викидів парникових газів СО2 на 

35 % до 2030 року та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. 

Залучення ЕСКО-компаній для впровадження енергоефективних заходів. 
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5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основними завданнями Програми є: 

– систематизація даних про споживання енергоносіїв на території 

Рівненської громади; 

– узагальнення даних з метою залучення ЕСКО-контрактів для бюджетних 

установ; 

– залучення грантового фінансування; 

– впровадження енергоефективних заходів на об’єктах критичної 

інфраструктури – закладах охорони здоров’я – за рахунок бюджетного 

фінансування та співфінансування в рамках грантових програм; 

– впровадження енергоефективних заходів у закладах Управління освіти за 

рахунок впровадження ЕСКО-контрактів, грантових програм та бюджетних 

коштів; 

– раціональне використання бюджетних коштів на придбання 

енергоресурсів. 

Виконання цієї Програми сприятиме впровадженню ефективної політики 

споживання енергетичних ресурсів, її буде використано як інструмент для 

координації діяльності учасників інвестиційних процесів, що надасть 

можливості для залучення фінансування в заходи з підвищення 

енергоефективності будівель на території Рівненської міської територіальної 

громади. Її буде використано як механізм, який дозволить покращити рівень 

поінформованості споживачів про використання енергетичних ресурсів нашої 

громади, що стане основою для раціонального споживання послуг, позитивно 

вплине на якість надавання послуг суб’єктами господарської діяльності. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

В результаті виконання Програми основними результатами будуть: 

– актуалізація та систематизація даних про стан будівельного фонду та 

споживання енергетичних ресурсів, а також актуальні дані стосовно викидів 

СО2 в ході експлуатації будівельного фонду територіальної громади; 

– зменшення споживання енергетичних ресурсів; 

– забезпечення комфортних умов перебування в закладах, для яких буде 

реалізовуватись програма; 

– зменшення викидів СО2 на об’єктах, для яких буде реалізовуватись 

програма; 

– налагодження ефективної експлуатації споруд, будівель бюджетної 

сфери міста; 

– залучення інвестицій у процеси технологічної та енергоефективної 

модернізації інфраструктури міста. 

 

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Основними джерелами фінансування енергоефективних заходів є кошти 

міського та державного бюджетів, власні кошти підприємств, кредитні, 
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грантові кошти та інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством. Кошти міського бюджету здебільшого будуть 

використовуватися для співфінансування енергоефективних проєктів. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших передбачених законом джерел: 

– іноземних компаній-інвесторів; 

– програм міжнародної технічної допомоги. 

Загальний орієнтовний обсяг видатків на виконання Програми на  

2022–2025 роки становить 125 000 000 грн. 

Обсяг видатків на виконання Програми 

Джерела 

фінансування 

для виконання 

Програми 

Витрати на виконання Програми, гривень Загальна 

сума за 

весь час 

реалізації 

Програми, 

гривень 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Міський 

бюджет 
5 000 000 30 000 000 45 000 000 45 000 000 125 000 000 

 

Обсяги фінансування Програми уточнюють щороку. 

 

8. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Заходи Програми підлягають визначенню Департаментом економічного 

розвитку Рівненської міської ради та затвердженню Рівненською міською 

радою чи Виконавчим комітетом Рівненської міської ради відповідно до 

визначених завдань та в межах фінансування. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми здійснює Департамент економічного розвитку 

Рівненської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми, в тому числі за цільовим, ефективним 

використанням бюджетних коштів, здійснюють постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів та управління комунальною власністю і постійна комісія з 

питань міського господарства Рівненської міської територіальної громади. 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 


