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Бабак А.В. 

Народному депутатові України  

Рябчину О.М. 

Голові Державного агентства з енергоефективності  

та енергозбереження 

Савчуку С.Д. 

 

 

Пропозиції змін до Порядку  

використання бюджетних коштів для  

здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження 

 

 

Шановний Геннадію Григоровичу, 

 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) підтримує ініціативу уряду 

продовжити дію Державної цільової економічної програми енергоефективності 

на 2017 рік. Ми очікуємо, що відповідне рішення Кабінету Міністрів буде 

прийнято до кінця поточного 2016 року, а в державному бюджеті буде 

забезпечено фінансування в достатньому обсязі. Водночас, звертаємо Вашу 

увагу на необхідність внесення змін до нормативно-правової бази стосовно 

Державної цільової економічної програми енергоефективності для забезпечення 

подальшої її ефективної роботи. 

 

В рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності за 

період з 2015 по 2016 рік з державного бюджету було виділено близько 1,3 

млрд. грн. та залучено понад 2,5 млрд. грн. від населення завдяки механізму 

банківського кредитування (так званих «теплих кредитів»). 
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НЕЦУ вважає, що при продовженні дії механізму «теплих кредитів» у 2017 році 

потрібно прийняти зміни в законодавстві для виправлення недоліків і 

підвищенні ефективності державної фінансової підтримки заходів із 

енергоефективності та енергозбереження. Звертаємо Вашу увагу на те, що 

Рахункова палата у своєму звіті
1
 наводить низку недоліків при використанні 

коштів бюджету, передбачених на здійснення заходів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження і деякі з них такі: 

 прояви безсистемності та непослідовності впроваджених заходів 

енергоефективності; 

 агентство Держенергоефективності не залучено до контролю за цільовим 

використанням коштів; 

 державне фінансування заходів у сфері енергоефективності та 

енергозбереження не спрямовано на отримання конкретного 

(вимірюваного) результату. 

 

Пропонуємо уряду прийняти, а народним депутатам підтримати наступні зміни 

до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження, затвердженого Постановою КМУ №1056 від 17.10.2011: 

1) Надавати кредит за умови наявності 100% обліку споживання 

доступних комунальних послуг (газ, теплова енергія, електроенергія та 

вода). В іншому випадку, надавати кредит за умови, що один із 

планованих заходів - встановлення відповідних приладів обліку. 

2) До переліку необхідних документів, які позичальник має надати для 

отримання кредиту, внести відомості про обсяги споживання 

доступних комунальних послуг (а саме: копії платіжних документів за 

спожиті комунальні послуги за три повні місяці попереднього 

опалювального періоду). 

3) До переліку документів, які підтверджують цільове використання 

кредитних коштів, внести відомості про обсяги спожитих комунальних 

послуг після впровадження енероефективних заходів(-у) (а саме: копії 

платіжних документів за спожиті комунальні послуги за повний місяць 

опалювального сезону). 

4) Налагодити ефективний моніторинг та можливість вибіркової 

перевірки результатів цільового використання позичальниками 

кредитних коштів зі сторони відповідального органу державної влади. 

 

Внесення запропонованих нами змін стимулюватиме населення до 

встановлення вузлів обліку тепла та води, дозволить налагодити моніторинг за 

результатами впроваджених енергоефективних заходів отримувачами  

 

                                                           
1 Звіт про результати ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення заходів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження, затвердженого рішенням Рахункової палати від 23.02.2016 №3-2. Джерело 

доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748158/R_RP_3-2.pdf?subportal=main 

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748158/R_RP_3-2.pdf?subportal=main
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компенсацій «теплих кредитів» з відслідковуванням державними органами 

влади ефективності використання бюджетних коштів, а також сприятиме 

підвищенню відповідальності позичальника за впроваджений ним проект. Наші 

пропозиції викладено у вигляді порівняльній таблиці, яка додається. Ми будемо 

раді відповісти на будь-які запитання та зустрітися для обговорення.  

 

 

З повагою, 

 

 

Виконавчий директор 

Національного екологічного центру України    Ю.В. Урбанський 
 
 

 

 

 

Вик.: Андрій Желєзний 

тел.: (044) 3537842, 

e-mail: ferum@necu.org.ua 

 

 

 

Додаток 1 – Порівняльна таблиця до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, 

затвердженому постановою КМУ від 17.10.2011 № 1056. 


