КОПІЯ

КООРДИНАЦІЙНА РАДА
З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПРИ ГОЛОВІ БЕРШАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я
26 липня 2016 року

м. Бершадь

Про сучасні підходи щодо запровадження енергозберігаючих технологій
в закладах соціальної сфери територіальних громад району
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
скорочення обсягів енергоспоживання та підвищення енергоефективності використання
енергетичних ресурсів, Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при
голові районної ради ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про сучасні підходи щодо запровадження енергозберігаючих
технологій в закладах соціальної сфери територіальних громад району взяти до відома.
2. Рекомендувати:
2.1. Районній державній адміністрації:
2.1.1. Розробити і подати на розгляд сесії районної ради проект Програми
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у
Бершадському районі на 2016-2020 роки. Залучити до розробки проекту програми
представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських
організацій з метою врахування позицій усіх зацікавлених сторін.
2.1.2. Залучати інвестиційні, грантові, кредитні фінансові ресурси, в тому числі
через комунальну організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»,
для проведення енергозберігаючих заходів та придбання обладнання в заклади соціальної
сфери.
2.1.3. Продовжити широку просвітницьку роботу серед споживачів щодо
економного використання енергоресурсів та запровадження відновлювальних джерел
енергії.
2.2. Райдержадміністрації, сільським, міському головам, спільно з керівниками
закладів соціальної сфери:
2.2.1. Здійснювати постійний моніторинг витрат паливно-енергетичних ресурсів в
закладах соціальної сфери.

2.2.2. Забезпечити дотримання температурного режиму в приміщеннях шляхом
регулювання роботи котельного обладнання та теплових мереж закладів соціальної
сфери.
2.2.3. Впровадити енергетичні паспорти будівель закладів соціальної сфери, що
дасть можливість визначати реальні, відповідно до вимог чинних державних стандартів,
питомі витрати теплової енергії.
2.2.4. Впроваджувати альтернативні до природного газу джерела теплової енергії
(сонячні колектори, твердопаливні котли тощо) для заощадження традиційних паливноенергетичних ресурсів.
2016-2017 роки
2.3. Відділу житлово-комунального
цивільного захисту райдержадміністрації:

господарства,

інфраструктури

та

2.3.1. Вживати заходів щодо підтримки програм і планів з енергозбереження в
районі, пошуку інвестицій, програм міжнародної технічної допомоги з метою
забезпечення енергомодернізації на підприємствах, установах та закладах району.
Постійно
2.3.2. Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,
окремими сільськими головами продовжити роботи щодо переведення закладів
соціальної сфери району з природного газу на альтернативні види палива.
2016-2017 роки
2.4. Адміністрації ДП «Бершадське лісове господарство» спільно з Бершадським
районним комунальним агролісогосподарським дочірнім підприємством ВОКСЛП
«Віноблагроліс» - «Бершадський «Райагроліс» з метою забезпечення соціальних
закладів району паливними матеріалами (дровами та продуктами їх переробки) вживати
заходів щодо збільшення обсягів вирощування біоенергетичних культур.
Постійно
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної
ради Пересунька С.В.

Голова районної ради,
голова координаційної ради

М.Бурлака

