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Н а № від
Рівненська обласна рада

На виконання пункту 4 рішення Рівненської обласної ради (далі -  POP) 
від 16.03.2018 № 866 «Про Комплексну програму енергоефективності
Рівненської області на період 2018 -  2025 років» (зі змінами, внесеними 
рішеннями POP від 27.07.2018 № 1011, від 02.11.2018 № 1138, від 07.12.2018 
№ 1152, від 15.03.2019 № 1294, від 30.08.2019 № 1450, від 13.03.2020 № 1610, 
від 05.06.2020 № 1692 та від 24.12.2020 № 52) за підсумками 2020 року станом 
на 01.01.2021 повідомляємо наступне.

Розпорядженням голови облдержадміністрації (далі -  ОДА) від 
13.03.2018 № 166 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської 
області на 2018 -  2025 роки» зі змінами та рішенням POP від 16.03.208 № 866 за 
змінами відповідно схвалено та затверджено Комплексну програму 
енергоефективності Рівненської області на 2018 -  2025 роки (далі -  Програма).

ОДА було підготовлено доручення від 16.04.2018 №4931/0/01-42/18 
керівникам місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
структурним підрозділам ОДА, суб’єктам господарювання щодо надання звітів 
про хід реалізації Програми та заходів комплексних програм
енергоефективності на 2018 -  2025 роки на рівні адміністративно- 
територіальних одиниць та структурних підрозділів ОДА.

Також, ОДА забезпечено проведення моніторингу розроблення 
комплексних програм адміністративно-територіальних одиниць згідно із 
розпорядженням голови ОДА від 13.03.2018 № 166 та доведення їх результатів 
до виконавців (листи від 06.08.2019 № 5630/0/01-42/19, від 23.09.2019 
№6554/0/01-42/19,
№ 8982/0/01-42/19,
№ 1784/0/01-42/20,
№ 4332/0/01-42/20,
№ 6410/0/01-42/20,
№7891/0/01-42/20
№ 10026/0/01-42/20). Станом на 01.01.2021 вказані програми розроблені всіма, 
окрім Бугринської, Деражненської, Острожецької і Підлозцівської ТГ. 
Програми Антонівської, Головинської і Вирівської ТГ будуть розроблені після 
встановлення прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом.

від 07.11.2019 №7775/0/01-42/19, від 16.12.2019
від 30.01.2020 № 772/0/001-42/20, від 25.03.2020
від 14.04.2020 № 3313/0/01-38/20, від 22.05.2020
від 26.06.2020 № 5305/0/01-42/20, від 28.07.2020
від 02.09.2020 № 7472/0/01-42/20, від 17.09.2020

від 20.10.2020 № 8884/0/01-42/20 та від 26.11.2020
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10.07.2019 на засіданні Конкурсної ради з проведення обласного 
конкурсу проектів з енергоефективності (протокол від 10.07.2019 № 04/19-ЕЕ) 
встановлено термін подачі заявок у 2020 році до 17.02.2020. Поряд з цим, у 
зв’язку із недостатнім рівнем якості проектів, поданих на участь у обласному 
конкурсу проектів з енергоефективності (далі -  Конкурс), спільним листом 
ОДА та POP від 15.06.2020 № 4976/0/01-42/20 та № 01/13-206р відповідно 
прийом заяв на участь у Конкурсі було продовжено до 23.06.2020.

Всього на участь у Конкурсі подано 19 проектів, загальною вартістю 
26,05 млн грн, з яких 18,42 млн грн -  кошти обласного бюджету та 7,62 млн грн 
-  співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок коштів комунальних 
підприємств POP.

Відповідно до рішення POP від 05.06.2020 № 1693 «Про внесення змін до 
обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік» обсяг коштів для реалізації 
проектів-переможців Конкурсу у 2020 році зменшено з 13 млн грн до 4,48 млн 
гривень.

06.08.2020 проведено засідання Конкурсної ради з проведення обласного 
конкурсу проектів з енергоефективності, на якому відібрано 8 проектів 
загальною вартістю 7,78 млн грн, з яких 5,84 млн грн -  кошти обласного 
бюджету. Реалізація вказаних проектів дасть змогу щорічно економити 
1,26 млн кВт год електроенергії, 7,81 тис. м3 природного газу, 436,98 Гкал 
теплової енергії загальною вартістю 4,2 млн гривень.

Переможцями Конкурсу став 1 проект Клеванської селищної ради, 1 
проект управління освіти і науки ОДА, 1 проект управління охорони здоров’я 
ОДА та 5 проектів РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

У зв’язку із тим, що обсяг коштів, передбачений у 2020 році в обласному 
бюджеті для співфінансування проектів-переможців конкурсу, виявився 
недостатнім, Конкурсною радою прийнято рішення 2 з 5 проектів-переможців 
Конкурсу РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» профінансувати у 2021 році.

Рішенням POP від 21.08.2020 № 1745 «Про внесення змін до обласного 
бюджету Рівненської області на 2020 рік» кошти перерозподілені головним 
розпорядникам коштів для реалізації проектів-переможців Конкурсу.

Клеванська селищна рада листом від 27.11.2020 № 1146/02-19/20 
повідомила про відсутність у потребі в коштах обласного бюджету у 2020 році, 
так як проект-переможець Конкурсу буде реалізовуватись у 2021 році. Тому 
кошти, які були передбачені в обласному бюджеті для реалізації вказаного 
проекту, були перерозподілені на виконання інших заходів.

Всього, для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» було профінансовано 
1 747 101,58 грн для реалізації проектів-переможців Конкурсу.

Станом на 01.01.2021 в експлуатацію введено 4 з 8 проектів, а саме: З 
проекти РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» та 1 проект управління освіти і 
науки ОДА. Будівельно-монтажні роботи по проекту управління охорони 
здоров’я завершені, а декларація про введення об’єкту в експлуатацію буде 
отримана в найближчі терміни.

Також, відповідно до рішення POP від 24.12.2020 № 58 «Про обласний 
бюджет Рівненської області на 2021 рік» кошти в обсязі 1 630 485,50 грн
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передбачені в обласному бюджеті на 2021 рік для реалізації вказаних двох 
проектів-переможців Конкурсу у 2020 році РОВКП ВКГ «Рівнєоблводоканші».

З метою забезпечення додаткової фінансової підтримки населення щодо 
впровадження заходів енергозбереження реалізується Обласна програма 
відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження 
енергозберігаючих заходів в житловому секторі (складова частина Програми). 
На її виконання у 2020 році з обласного бюджету виділено 3,25 млн грн 
(відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами). У 
2020 році з обласного бюджету здійснено 15 829 відшкодувань фізичним 
особам на загальну суму 3,25 млн гривень.

Згідно із Програмою на 2020 рік виділено 1,1 млн грн для відшкодування 
відсотків за кредитами, залученими юридичними особами (ОСББ, ЖБК) на 
впровадження енергозберігаючих заходів. У 2020 році фінансово-кредитними 
установами надано реєстри для відшкодування частини відсоткової ставки за 
кредитами з обласного бюджету юридичними особами (ОСББ, ЖБК) на 
загальну суму 1099,64 тис. грн (566 відшкодувань).

Також ОДА здійснюється моніторинг розроблення та реалізації програм в 
районах та об’єднаних територіальних громадах по відшкодуванню відсотків за 
кредитами фізичним особам, ОСББ тощо на впровадження енергозберігаючих 
заходів, результати якого доведено виконавцям (листи ОДА від 30.07.2019
№ 5490/0/01-42/19, від 08.08.2019 № 5700/0/01-42/19, від 16.09.2019
№6411/0/01-42/19, від 11.10.2019 №7136/0/01-42/19, від 26.11.2019
№ 8276/0/01-42/19, від 29.01.2020 № 771/0/01-42/20, від 05.03.2020
№2012/0/01-42/20, від 17.04.2020 № 3445/0/01-42/20, від 04.06.2020
№4671/0/01-42/20, від 06.07.2020 № 5580/0/01-42/20, від 02.09.2020
№ 7465/0/01-42/20 та від 02.11.2020 № 9285/0/01-42/20).

Станом на 01.01.2021 вказані програми по відшкодуванню відсотків за 
кредитами для фізичних осіб розроблені усіма, окрім Млинівською і 
Демидівською РДА, Вараським МВК, а також Антонівською, Бабинською, 
Бугринською, Боремельською, Бокіймівською, Бугаївською, Вирівською, 
Великоомелянською, Головинською, Демидівською, Деражненською, 
Дядьковицькою, Клеванською, Козинською, Крупецькою, Каноницькою, 
Кричильською, Локницькою, Млинівською, Мирогощанською, 
Малолюбашанською, Немовицькою, Олександрійською, Острожецькою, 
Підлозцівською, Пісківською, Повчанською, Полицькою, Рафалівською, 
Степанською та Старосільською ТГ.

Не розроблені місцеві програми по відшкодуванню відсотків за 
кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів для ОСББ тощо 
Гощанською, Демидівською, Зарічненською, Млинівською, Костопільською, 
Острозькою і Рокитнівською РДА, Вараським МВК, а також Бабинською, 
Клеванською та Млинівською ТГ.

Рішенням POP від 05.06.2020 № 1693 кошти в обсязі 100 тис. грн було 
виділено для придбання спеціального програмного забезпечення для 
функціонування системи моніторингу споживання паливно-енергетичних 
ресурсів (далі -  ПЕР) бюджетними установами місцевого підпорядкування.



ОДА розроблено та затверджено технічне завдання для впровадження обласної 
системи моніторингу споживання енергоносіїв бюджетними установами і 
організаціями місцевого підпорядкування (18.09.2020 №вих-8103/0/01-42). 
30.11.2020 між департаментом житлово-комунального господарства, 
енергетики та енергоефективності ОДА та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА» 
укладено договір № 1 про придбання спеціального програмного забезпечення 
для функціонування системи моніторингу споживання ПЕР бюджетними 
установами місцевого підпорядкування. Всього, для функціонування вказаної 
системи було використано 85,9 тис. грн, зокрема: 61,98 тис. грн для придбання 
усього необхідного програмного забезпечення та 23,92 тис. грн для придбання 
спеціалізованої техніки. 22.12.2020 в режимі відеоконференцзв’язку проведено 
нараду-навчання для з питань впровадження вказаної системи моніторингу 
споживання ПЕР.

На виконання пункту 11 додатку 1 «Заходи з енергозбереження» до 
Програми, на офіційному сайті Рівненської ОДА створено розділ, в якому 
розміщено інформацію (оснівні технічні характеристики будівель та 
споживання енергоносіїв за останні 3 роки) стосовно 670 будівель бюджету, які 
потребують здійснення енергоефективних заходів, за посиланням: 
https://www.rv.gov.ua/energoservis 1?у=5б9с7б4347ЬЬ7. Також, вказана 
інформація по кожному району, місту обласного значення та ТГ розміщена на 
відповідних офіційних веб-сайтах та на офіційних сторінках у соціальній 
мережі ЕасеЬоок. Проводяться постійні роботи щодо наповнення вказаних баз 
зазначених характеристик.

Вказані питання знаходяться на постійному/жштролі ОДА.

Заступник голови адміністрації М Людмила ШАТКОВСЬКА

Віталій Гордійчук, 653 652 
РОР КПЕРО за 2020
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