
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сорокова  сесія VІ скликання 
 

від  12.03.2015 р. №________ 
 
Про затвердження загальноміської програми  
«Впровадження системи енергетичного менеджменту  
в місті Коростень на 2015-2017 роки»  
 
 

З метою впровадження системи енергетичного менеджменту                   
в місті Коростень, відповідно до ч.1 п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

 
 
ВИРІШИЛА : 
 
Затвердити загальноміську програму «Впровадження системи 

енергетичного менеджменту в місті Коростень на 2015-2017 роки» (додається). 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                В. Москаленко 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                В.Ходаківський  
 

Заступник міського голови                                                                                         О.Ясинецький 
 

Начальник управління економіки                                                                              О.Жилін 
 

Начальник відділу місцевого економічного розвитку                                             Н.Лискова 
 

Начальник юридичного відділу                                                                                 Т.Камінська 
 
 

 
 



Додаток   
до рішення 40 сесії Коростенської 
міської ради VI  скликання від 
12.03.15р. №______ 
 
 
 

Загальноміська програма  
«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені  

на 2015-2016 роки» 
 

Мета програми: впровадити систему енергетичного менеджменту в                
м. Коростені з метою підвищення ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР) та економії бюджетних коштів за спожиті 
енергоносії.  
 
Завдання: 

1. Прийняти нормативно-правові документи з питань впровадження 
енергетичного менеджменту в м. Коростені 

2. Запровадити інформаційну систему енергомоніторингу (ІСЕ) в 
бюджетних установах, організаціях та комунальних підприємствах                   
м. Коростеня 

3. Розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Коростеня в 
рамках виконання зобов’язань в ініціативі підписаної «Угоди Мерів» 

4. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу в м. Коростені з 
питань впровадження енергетичного менеджменту 

5. Приймати участь у семінарах, навчаннях, тренінгах з питань 
впровадження енергетичного менеджменту в м. Коростені 

 
Учасники програми:   

1. Структурні підрозділи виконавчого комітету Коростенської міської 
ради  

2. Бюджетні установи, організації та комунальні підприємства міста 
3. Проект міжнародного співробітництва між урядами України та 

Німеччини GIZ «Енергоефективність у громадах»  
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІАТУ» 
5. Місцеві засоби масової інформації 

 
Очікуваний результат: 

1. Зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів бюджетними 
установами, організаціями, комунальними підприємствами м. 
Коростеня та скорочення витрат з міського бюджету на їх придбання  

2. Підвищення якості енергетичних послуг та отримана можливість для  
прогнозування попиту на енергоресурси у споживачів  

3. Збільшення залучених інвестицій у енергоефективність житлових 
будівель та комунальної інфраструктури  



4. Розвинення інституційного потенціалу територіальних громад і 
запровадження практики ефективного управління процесами 
споживання, постачання та виробництва енергії  

5. Розширення кола ділових партнерів та посилення взаємного обміну 
досвідом у питаннях сталого енергетичного розвитку територій 

6. В рамках Угоди Мерів, підписантом якої є місто Коростень, 
скорочення власних викидів СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, 
сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки 
та підвищенню якості життя. 

 
Заходи щодо реалізації загальноміської  програми  

«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені  
на 2015-2016 роки» 

  
№ Захід Виконавець Термін 
1. Прийняття місцевих нормативно-правових 

документів з питань впровадження 
енергетичного  менеджменту в місті 
Коростень  

Управління 
економіки 

Протягом 
року 

2. Придбання програми інформаційної системи 
енергомоніторингу будівель. 
Абонентське обслуговування програми ІСЕ  
(починаючи з 2016 року)  

Управління 
економіки, 
проект GIZ 

Березень 

3. Проведення навчань з відповідальними 
особами  по роботі з програмою ІСЕ 

ТОВ «ФІАТУ» Березень-
травень 

4. Технічний супровід програми ІСЕ, внесення 
корегувань та доповнень  

Управління 
економіки, 

ТОВ «ФІАТУ» 

Протягом 
року 

5. Участь в семінарах, навчання, тренінгах з 
питань енергетичного менеджменту  

Управління 
економіки 

Протягом 
року 

6. Розробка Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста Коростень 

Управління 
економіки, 
проект GIZ, 

консультанти 

Березень-
липень  

7. Друкування інформаційно-просвітницьких 
матеріалів з питань енергетичного 
менеджменту  

Управління 
економіки, 
проект GIZ 

Протягом 
року 

8. Матеріально-технічне забезпечення програми Управління 
економіки 

Протягом 
року 

 
 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 


