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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання рішень обласної ради від 22.04.2011 № 245 «Про обласну програму енергоефективності на 2011-2015 роки», від
25.10.2013 № 1009, від 26.09.2014 № 1290, від 06.03.2015 № 1438 та від 11.03.2016 №122 «Про внесення змін до Обласної програми
енергоефективності на 2011-2015 роки» станом на 01,01,2017.______________________________
Термін
№
Зміст
викона
Інформація про хід виконання
з/п
завдання
ння
п. Департаменту Постійно
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 929 розпорядженням
5.2. житловоголови облдержадміністрації від 29.01.2016 №23 схвалено зміни до обласної програми з
комунального
енергоефективності на 2011-2015 роки, які затверджено рішенням обласної ради від 11.03.2016
господарства,
№ 122.
енергетики та
На реалізацію заходів Програми в обласному бюджеті на 2016 рік було передбачено кошти в
енергоефек
сумі 8,8 млн. гривень.
тивності
На засіданні Конкурсної ради, яке відбулося 21.07.2016, узгоджено 49 проектів з
облдержадмі
енергоефективності із загальною вартістю 11,33 млн. грн., співфінансування яких здійснювалось з
ністрації
обласного бюджету місцевим бюджетам районів, міст обласного значення та об’єднаним
забезпечити
територіальним громадам в обсязі 5,67 млн. грн., та фінансування установ і організацій
щорічний
розпорядників коштів - структурних підрозділів ОДА - 3,14 млн. гривень.
моніторинг
Розрахункова економія ПЕР від реалізації цих заходів складає: 254,1 тис. кВт*год.
стану
електроенергії, 128,1 тис. м3 природного газу, 2,6 тис. Гкал теплової енергії та 0,1 тис. т у.п. інших
реалізації
видів палива на загальну суму 4,7 млн. гривень.
Програми.
Розпорядники коштів: департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
енергоефективності облдержадміністрації (5,67 млн. грн.), управління охорони здоров’я
облдержадміністрації (2,14 млн. грн.), департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації (0,99 млн. грн.).
Субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з
енергоефективності профінансовано в обсязі 5,3 млн. гривень. Фінансування установ і організацій
розпорядників коштів - структурних/ГїТ^роздідІ^ОДА склало 2,9 млн. гривень.
Перший заступник голови адміністрації

м2 Рівненська обласна державна адміністрація
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