ОБЛАСНА ПРОГРАМА
ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ КРЕДИТІВ НА
РЕАЛІЗАЦІЮ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ У
ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ

НА 2016 - 2020 РОКИ

Мета Програми:
• стимулювання активності населення до впровадження
енергозберігаючих заходів у житловому фонді за рахунок часткового
відшкодування залучених в уповноважених кредитно-фінансових
установах кредитах, що надаються об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків і житлово-будівельним кооперативам на
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;
• створення і запуск механізму
стимулювання довгострокових і сталих
джерел комерційного фінансування
заходів з енергозбереження та підвищення
енергоефективності житлових будинків.

Відповідальні виконавці:
управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ:
Виконання заходів Програми сприятиме:
•

формуванню механізму залучення власниками (співвласниками) житла
кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження житлових
будинків;

•

створенню та подальшому розвитку спеціалізованих нових
джерелфінансування, забезпеченню надходження інвестицій в
енергоефективне оновлення житлового фонду області;

•

поліпшенню енергоефективності конструкцій
і внутрішньобудинкових систем житлових
будівель, підвищенню комфортності
проживання;

•

створенню сприятливих умов для розвитку
суспільних відносин, довіри між владою,
кредитно-фінансовими установами та
власниками житла;

•

стимулюванню створення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків як
альтернативи діючій системі утримання та
управління житловим фондом.

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ:

У тому числі за роками (тис. грн.)

Джерела
фінансування

Обласний бюджет

Обсяг
фінансування
(тис.грн.)

1500

2016

2017

2018

2019

2020

300

300

300

300

300

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ
ОБЛАСНА ПРОГРАМА ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ КРЕДИТІВ НА
РЕАЛІЗАЦІЮ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ НА 20162020 РОКИ
21 ОСББ
заплановано

Консолідація зусиль обласної та місцевої

витрачено влади, співвласників житла дозволило

300 тис.грн
2017

100%

300 тис.грн
2016

створити умови з активізації роботи щодо
підвищення енергоефективності
житлового фонду для поліпшення
комфорту проживання громадян і
заощадження родинних бюджетів на
подальшу оплату енергоносіїв та
7% виконання заходів програми, а саме:

5 ОСББ

2017

2016

Запланова
но
Витрачено У 2017 році 21 ОСББ отримали компенсацію на заходи з енергозбереження з

обласного бюджету на загальну суму 300,0 тис. грн. Рівень освоєння коштів,
виїдених у 2017 році на виконання заходів Програми, склав 100%. У 2016 році лише
5 ОСББ отримали компенсацію на заходи з енергозбереження з обласного
бюджету на загальну суму 20,994 тис. грн.

Рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25
на 2018 рік затверджено 300 тис. грн. на часткове
відшкодування кредитів, залученими ОСББ, ЖБК на
придбання енергоефективного обладнання та/або
матеріалів, що сприятиме зменшенню споживання
енергоносіїв, підвищить технічний стан житлових будинків та
якість послуг.

