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                                                   проект
Сімнадцята сесія
Смолінської селищної ради
восьмого скликання
		Маловисківського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
Від     червня 2019 року						             №
смт. Смоліне

Про затвердження програми впровадження системи 
енергомоніторингу та енергоменеджменту та розробки 
плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку 
Смолінської об’єднаної територіальної громади 
Маловисківського району Кіровоградської області

З метою виконання Смолінською об’єднаною територіальною громадою зобов’язань, які взяла на себе селищна рада шляхом приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії», затвердженої Рішенням Смолінської селищної ради 8 скликання від 23.08.2018 року №154, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму впровадження Системи енергомоніторингу та енергоменеджменту та розробки  плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку Смолінської ОТГ Маловисківського району Кіровоградської області (додаток№ 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.











Селищний голова                                         Мазура М.М















Додаток№1 
до рішення сесії 
Смолінської селищної ради 
№            від 27.06.2019р.
ПРОГРАМА
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ І
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗРОБКИ ПЛАНУ ДІЙ СТАЛОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА КЛІМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ СМОЛІНСЬКОЇ ОТГ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ця Програма спрямована на виконання зобов’язань, взятих на себе згідно Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» (далі по тексту - «Угода мерів»), до якої селищна рада приєдналася згідно Рішення Смолінської селищної ради 8 скликання від 23.08.2018 року №154.
У відповідності до положень Угоди мерів селищна рада зобов’язалося:
-	виконати розрахунок базового кадастру викидів парникових газів (зокрема, СО2);
-	розробити та затвердити План дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку міста (далі по тексту - «SECAP»);
-	скоротити викиди СО2 на своїй території, принаймні, на 30% до 2030 року

Окремі заходи цієї Програми можуть бути здійснені за консультативної, технічної та фінансової підтримки міжнародних та вітчизняних громадських та фінансових організацій.
Впровадження системи енергомоніторингу комунальних будівель та муніципальної системи енергоменеджменту є першочерговою задачею Смолінської об’єднаної територіальної громади. Вони включають до себе:
-	збір даних щодо кількості та приналежності будівель, що знаходяться на утриманні селищної ради;
-	збір даних щодо видів енергоспоживання та типів приладів обліку енергоносіїв для кожної комунальної будівлі (електроенергія, холодна вода, гаряча вода, теплопостачання, газ);
-	призначення наказами по кожній комунальній установі осіб, відповідальних за щоденний збір та внесення до системи даних енергомоніторингу (показників відповідних лічильників);
-	придбання та встановлення програми енергомоніторингу;
-	навчання роботі з системою енергомоніторингу для осіб, відповідальних за щоденне внесення даних до системи (енергоменеджерів муніципальних установ).
Після впровадження муніципальної системи енергомоніторингу заступник селищного голови стає особою, що забезпечує функціонування цієї системи та системи енергоменеджменту, координує та контролює роботу установ, підготовку та подання на виконкоми та сесії селищної ради відповідних щоквартальних, щорічних та інших звітів (наприклад, за опалювальний та за неопалювальний сезони), які дозволяє формувати система. Заступник селищного голови постійно працює у системі енергомоніторингу, моніторить та аналізує дані щодо енергоспоживання та надає рекомендації щодо оперативних дій у разі виникнення будь-яких нештатних ситуацій. Постійний аналіз регулярних звітів та щоденного моніторингу дають можливість формулювати задачі щодо впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності для прийняття відповідних управлінських рішень.
Розрахунок базового кадастру викидів парникових газів (зокрема, СО2) та розробка SECAP потребують збору великої кількості вихідних даних, а також, спеціальних знань та компетенцій (бажано експертного рівня), що можуть бути отримані шляхом залучення консультаційної та технічної допомоги з боку міжнародних та вітчизняних громадських та фінансових організацій відповідного спрямування.
Фінансування цієї Програми передбачається відповідно до наступного кошторису:
«Цільові програми»
№
Найменування програми
Організація- партнер
Кількість
Ціна, грн.
Вартість, грн.
Фінансування,грн.






Грантові кошти
Сільський бюджет
1
Збір та підготовка вихідних даних для розробки SECAP та розрахунок базового кадастру викидів СО2
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»
1
24 900,00
24 900,00
12 450,00
12 450,00
2
Розробка Плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку міста (SECAP)
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»
1
58 100,00
58 100,00
29 050,00
29 050,00

Всього:
%


83 000,00
41 500,00
41 500,00

Селищний голова	М.М.Мазура


