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Вступ
Для підготовки даного звіту було проведено опитування міст згідно «Анкети для
оцінювання ефективності використання бюджетних фінансових ресурсів для потреб сталого
енергетичного розвитку громади» (в додатку).
На основі отриманих даних розраховано ряд показників: абсолютні та питомі. Також аналіз
проводився у двох напрямках – ефективність використання коштів містом зокрема та
порівняння ефективності використання коштів між містами (по групах і всього по сукупності
міст).
Для отримання аналізу ефективності використання коштів містом використовувалось в
основному динаміку зміни загальноміських показників, пов’язаних із споживанням
енергоресурсів та їх оплатою, по роках та їх порівняння. Аналізуючи динаміку здійснених
видатків по роках можна зрозуміти, зростання яких витрат відбувається найбільше, а яких
найменше. В залежності від виду цих витрат важливо приймати управлінські рішення для
забезпечення ефективність здійснення даних видатків.
Важливим є також проведення аналізу питомої ваги показників впродовж років, таким
чином можна побачити ефективність управління фінансовими потоками у місті.
Питома вага видатків з бюджету міста – це частка, яку займають видатки на оплату праці,
закупівлю енергоресурсів та інші видатки у поточних видатках бюджету (загальному фонді).
Зрозуміло, що найбільшу питому вагу у витратах з міських бюджетів займає заробітна
плата, але дуже позитивно на міській господарці відзначиться ріст інших витрат, що дає
можливість направляти більше коштів на потреби громади міста.
В середньому у містах (в аналізованій вибірці з 41 місто) видатки на заробітну плату
займають 50%, на закупівлю енергоресурсів 7%. Розмір заробітної плати працівників
бюджетної сфери регулюється нормативно-правовими актами і тому зазвичай місто не має
змоги суттєво збільшувати чи зменшувати величну цих видатків, можливо лише проводити
оптимізацію мережі бюджетних закладів. У той же час, міста потребують коштів для
виконання поточних завдань по забезпеченню якісного проживання мешканців міста –
прибирання вулиць, озеленення, освітлення тощо. Це все відноситься до інших видатків.
Отже, вагомим шляхом для збільшення інших видатків, а відповідно якісного
обслуговування мешканців міста, залишається зменшення видатків на закупівлю
енергоресурсів для бюджетних установ. Таким чином також забезпечується ефективне
використання енергоресурсів містом і зменшення викидів СО2.
Аналізуючи детально питому вагу видатків на придбання енергоресурсів за бюджетні кошти
варто також звертати увагу на ефективність планування таких видатків. Забезпечуючи якісне
планування місто гарантує стабільний бюджетний процес. Експерти вважають допустимим
відхилення фактично здійснених видатків на оплату за закупівлю енергоресурсів до
запланованих у межах 10%.
Аналогічна ситуація із коштами для капітальних вкладень. Сьогоднішнє бюджетне
законодавство дає можливість стабільно акумулювати кошти для розвитку (особливо це
важливо саме для малих міст) завдяки поступленню єдиного податку. Майно і земля
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громади, від продажу якого місто отримує кошти для розвитку не є безкінечним. Тому
надзвичайно важливо розуміти ефективність вкладення таких коштів. Чим вища питома
вага видатків на заходи з енергозбереження у капітальних видатках міста тим більший
повинен бути ефект економії споживання енергоресурсів.
У випадку забезпечення ефективного планування видатків на закупівлю енергоресурсів (з
врахуванням повної енергетичної інвентаризації бюджетних будівель на предмет
енергоспоживання), свідомого ефективного і ощадного споживання енергоресурсів,
першочергового проведення ремонту найбільш енергозатратних будівель, можливо
досягнути найбільш оптимальної частки видатків на енергоресурси.
Завдяки ідентичності отриманих даних проведено порівняльний аналіз між містами. Якщо
чисельність порівнюваних міст знаходиться у одному діапазоні дані порівнювались в
абсолютних величинах. Якщо ж порівнювались різні за чисельністю міста було використано
дані розраховані на одного мешканця. Такими чином визначено міста, які витрачають
найбільше чи найменше коштів на оплату за енергоресурси.
Для порівняння різних за чисельністю міст між собою розраховано показник – видатки на
закупівлю енергоресурсів на 1 мешканця.
В той же час важливо врахувати кількість і площу будівель, які утримуються з міського
бюджету (бюджетних будівель) у кожному місті. Для цього розраховано видатки на
закупівлю енергоресурсів на 1 кв.м. бюджетної будівлі, а також задіяну площу бюджетних
будівель (площа бюджетних будівель в розрахунку на 1 мешканця). Тут важливо зазначити,
що міста у вибірці різняться також підпорядкуванням – районного та обласного значення.
Планування коштів при формуванні міських бюджетів визначається встановленими
формулами, але ряду міст районного призначення, для яких у державному бюджеті не
визначаються міжбюджетні трансферти, розподіл поводять районні/міські бюджети. У
даній вибірці згідно Державного бюджету України на 2014 рік це Великі Мости, Долина,
Зеленодольськ, Кам"янка-Бузька, Мена, Новояворівськ, Українка.
Додатково варто звернути увагу на типові труднощі виявлені при зборі та аналізі даних.
Найбільш типові помилки при заповненні анкет: у питанні про видатки міста за КЕКВ 2000
„Поточні видатки” подавалась інформація про усі видатки з бюджету і в т.ч. спеціальний
фонд; у питанні про будівлі, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету
подавались дані про усі будівлі, які утримуються за рахунок державного та міського
бюджетів, чи додано житлові будівлі.
Для аналізу в анкеті необхідно було заповнити інформацію про заплановані видатки на
закупівлю енергоресурсів. Декілька цілей переслідувалось, перше – визначити ефективне
планування, мається на увазі проведення інвентаризації енергоспоживання кожної будівлі,
визначення абсолютних величин споживання енергії і на основі них з врахуванням росту
тарифу розрахунок планових показників необхідного фінансового ресурсу. В найкращому
випадку після року в якому проведено інвентаризацію необхідно і можна планувати
абсолютні величини споживання енергії. Для впевненості у проведених розрахунках
припущено, що у рядку «Запланована сума коштів у міському бюджеті на придбання
енергоресурсів» було проставлено суму видатків затверджену при ухваленні бюджету міста
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на рік без внесених змін впродовж року. Відповідно фактично здійснені видатки повинні
врахувати усі зміни, які були зроблені впродовж року.
Важливим при проведенні енергомоніторингу є облік інформації. Так серед запитуваної
інформації були видатки з бюджету міста на оплату стороннім організаціям за енергоаудити
та послуги зі збору і обробки даних про енергоспоживання. Інформація про такі видатки,
здійснені за рахунок міських бюджетів була подана 15 містами: Черкаси, Херсон, Рівне,
Прилуки, Первомайск, Новоград-Волинський, Нововолинськ, Мигород, Конотоп, Бурштин,
Вінниця, Ковель, Запоріжжя, Жмеринка, Добропілля. Без обліку такої інформації аналіз про
енерговитрати міста не можна вважати повноцінним.
Першим етапом при запровадженні системи енергоменеджменту у містах має бути
інформація про кількість і площу будівель, які утримуються за рахунок коштів міського
бюджету. У даному випадку 6 міст не вказало даної інформації: Ковель, Великі Мости,
Новоград-Волинський, Лубни, Тернопіль, Первомайськ.
Ще одним показником, який значно впливає на аналіз є капітальні видатки міста на заходи
з енергозбереження. Щодо цього показника є два питання, які потребують вирішення на
рівні міста. Перше, це характер робіт, які можна віднести до заходів енергозбереження.
Тому дуже важливим є проведення такого розподілу кваліфікованими спеціалістам. У
бюджеті немає окремої класифікації такого типу видатків, а отже це відноситься на розсуд
міста. Друге доступність і обсяг такої інформації. У малих містах, де бюджет розвитку
розподіляється на невеликий перелік об'єктів, можливо проаналізувати документацію по
кожному із заходів і прийняти рішення про його приналежність до заходу з
енергозбереження. Зовсім інша ситуація у великих містах, де в бюджетах можуть бути сотні
об'єктів, і лише за їх назвою неможливо визначити характер робіт. Знову ж таки все
залежить від кваліфікації спеціалістів і від налагодженої системи роботи у місті
Виконавча дирекція Асоціації «Енергоефективні міста України» не несе відповідальність
за дані, подані відповідальними особами від міст. Оригінали заповнених містами анкет,
використаних у даному звіті можна подивитись в офісі Асоціації ЕМУ.

Перелік міст, дані яких використано у звіті:
Алчевськ, Артемівськ, Бердянськ, Борислав, Бурштин, Великі Мости, Вінниця, Вознесенськ, Гола
Пристань, Добропілля, Долина, Жмеринка, Запоріжжя,Зеленодольськ, Івано-Франківськ, Кам’янець
– Подільський, Кам’янка – Бузька, Ковель, Коломия, Конотоп, Красний Луч, Кривий Ріг, Лубни,
Луганськ, Луцьк, Львів, Мена, Миргород, Новоград-Волинський, Новояворівськ, Первомайськ,
Прилуки, Рівне, Свердловськ, Сєвєродонецьк, Славута, Тернопіль, Українка, Херсон, Черкаси,
Южноукраїнськ
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МІСТА (всі групи).
В даному звіті визначено 41 місто, населення яких від 6 тис. осіб до 770 тис. осіб, з них 7 міст районного і 34
обласного підпорядкування. Дана вибірка міст охопила 19 областей України. Усі показники розраховані для
цієї групи за 2013 рік та у відносних величинах – у % до усіх видатків, на одиницю мешканця та одиницю площі
будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету.
1. Питома вага видатків на закупівлю енергоресурсів з бюджету міста: найбільше значення показника у місті
Новояворівськ 14,9 %, найменше значення у місті Южноукраїнськ 3,0 %. На першому графіку наведено 5 міст
і з найвищим значенням показника, на другому графіку – 5 міст із найнижчим. У таблиці - міста із середнім
значенням даного показника.
Кам'янка-Бузька
Лубни
Алчевськ
Сєвєродонецьк
Рівне
Луганськ
Вознесенськ
НовоградБорислав
Бердянськ
Луцьк
Кривий Ріг
Красний Луч
Херсон
Прилуки
Первомайськ
Ковель
Запоріжжя
Тернопіль
Черкаси
Миргород
Конотоп
Львів
Свердловськ
Артемівськ
Кам'янецьДобропілля
Вінниця
Івано-Франківськ
Жмеринка
Бурштин

9,4%
8,2%
8,2%
8,1%
7,9%
7,8%
7,8%
7,6%
7,5%
7,4%
7,4%
7,3%
7,2%
7,1%
7,1%
7,1%
7,0%
6,9%
6,8%
6,8%
6,7%
6,2%
6,2%
6,1%
6,1%
6,0%
6,0%
6,0%
5,7%
4,8%
4,7%

2. Видатки на закупівлю енергоресурсів з бюджету міста на одного мешканця: найбільше значення
показника у місті Вознесенськ 343,5 грн., найменше значення у місті Великі Мости 39,0 грн. На першому
графіку наведено 7 міст і з найвищим значенням показника, на другому графіку – 9 міст із найнижчим. У
таблиці - міста із середнім значенням даного показника.
Рівне
Луцьк
Кривий Ріг
Прилуки
Алчевськ
Луганськ
Сєвєродонецьк
Первомайськ
Тернопіль
Запоріжжя
Черкаси
Херсон
Бердянськ
Вінниця
Львів
Кам'янецьПодільський
Славута
Івано-Франківськ
Добропілля
Миргород
Конотоп
Свердловськ
Жмеринка
Южноукраїнськ
Коломия

265,32
260,82
257,50
253,57
252,35
250,66
249,56
240,1
234,0
229,78
227,61
226,34
215,61
197,82
195,49
194,33
190,92
183,55
177,15
176,06
171,19
169,58
147,7
130,93
103,71
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3. Наступні два показники розраховані без міст, по яких відсутня інформація: Ковель, Великі Мости,
Новоград-Волинський, Лубни, Тернопіль, Первомайськ
Міста з невеликою чисельність населення із найбільшими, чи найменшими значеннями показників щодо
площ будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, варто звернути увагу на подані дані, ймовірно
вони некоректні.
Видатки на закупівлю енергоресурсів з бюджету міста на 1 кв м будівель, які утримуються за рахунок
міського бюджету: найбільше значення показника у місті Жмеринка 253,5 грн., найменше значення у місті
Бурштин 2,9 грн. На першому графіку наведено 6 міст із найвищим значенням показника, на другому графіку–
8 міст із найнижчим. У таблиці - міста із середнім значенням даного показника.

Миргород
Луганськ
Кам'янка-Бузька
Рівне
Луцьк
Херсон
Вознесенськ
Кривий Ріг
Борислав
Прилуки
Долина
Івано-Франківськ
Гола Пристань
Алчевськ
Конотоп
Бердянськ
Черкаси
Кам'янецьСвердловськ
Сєвєродонецьк
Красний Луч

158,7
158,6
157,9
157,3
156,1
151,7
151,7
149,3143
148,8
138,0
131,0
126,9
120,9
113,5
112,7
111,7
108,8
98,2
95,3
91,7
90,1
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4. Задіяна площа будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету на 1 мешканця: найбільше
значення показника у місті Українка 21,8 кв м, найменше значення у місті Мена 0,3 кв м. На першому графіку
наведено 3 міста із найвищим значенням показника, на другому графіку – 7 міст із найнижчим. У таблиці міста із середнім значенням даного показника.
Красний Луч
Славута
Сєвєродонецьк
Коломия
Добропілля
Вознесенськ
Алчевськ
Черкаси
Борислав
Кам'янецьБердянськ
Прилуки
Свердловськ
Кривий Ріг
Рівне
Луцьк
Луганськ
Южноукраїнськ
Конотоп

3,08
3,04
2,72
2,53
2,37
2,26
2,22
2,09
2,05
1,98
1,93
1,84
1,78
1,72
1,69
1,67
1,58
1,58
1,52

Херсон

1,49

Івано-Франківськ
Запоріжжя
Вінниця
Миргород
Львів

1,45
1,32
1,17
1,11
1,07

При порівнянні між містами варто аналізувати одразу всі три показники наведені вище. Наприклад, у місті
Мена в порівнянні з іншими містами одне з найменших значень видатків на енергоресурси на 1 мешканця і
одне з найменших значень задіяної площі будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету. Даний
висновок міг би бути позитивним, але видатки на закупівлю енергоресурсів на 1 кв. м площі найвищі. Отже
можна припустити, що площа бюджетних будівель є невеликою місті, загалом витрати на 1 мешканця теж,
але найбільше значення витрати на придбання енергоресурсів на 1 кв. м площі швидше за все свідчать про
неефективне споживання енергоресурсів.
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5. Наступний показник розрахований без міст, по яких відсутня інформація за 2013 рік: НовоградВолинський, Великі Мости, Сєверодонецьк, Коломия, Тернопіль, Рівне, Мена, Луганськ.
Частка видатків на заходи енергозбереження у загальній структурі капітальних витрат: найбільше значення
показника у місті Прилуки 57,3 %, найменше значення у місті Артемівськ 0,5%. На першому графіку наведено
5 міст і з найвищим значенням показника, на другому графіку – 6 міст із найнижчим. У таблиці - міста із
середнім значенням даного показника.

Жмеринка
Долина
Свердловськ
Новояворівськ
Добропілля
Львів
Херсон
Зеленодольськ
Вінниця
Миргород
Южноукраїнськ
Ковель
Славута
Первомайськ
Вознесенськ
Українка

22,3%
20,5%
17,1%
16,6%
15,2%
14,3%
14,3%
12,9%
12,8%
12,6%
12,0%
11,8%
10,2%
10,2%
9,5%
8,4%

Запоріжжя

6,5%

Лубни
Кривий Ріг
Луцьк
Бурштин
Алчевськ

5,7%
5,7%
5,3%
4,6%
4,2%
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6. Відхилення фактично використаних коштів на придбання енергоресурсів до запланованих: найбільше
значення показника у місті Зеленодольськ 42,5 %, найменше значення у місті Первомайськ 0,1%. У містах
Кам’янець - Подільський та Борислав від’ємні значення показника, що свідчить про те що сума коштів
витрачена на закупівлю енергоресурсів у 2013 році перевищила заплановану. На першому графіку наведено
13 міст із найвищим значенням показника, на другому графіку – 12 міст із найнижчим. У таблиці - міста із
середнім значенням даного показника.

Луцьк
Южноукраїнськ
Алчевськ
Новояворівськ
Луганськ
Черкаси
Кривий Ріг
НовоградВознесенськ
Львів
Добропілля
Тернопіль
Запоріжжя
Бердянськ
Лубни
Артемівськ
Херсон
Миргород

9,2%
8,1%
5,8%
5,8%
5,1%
3,6%

2,7%
2,6%
2,5%
2,4%
2,4%
2,1%

1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%

1,1%
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ГРУПА 1
міста районного значення з населенням від 6 до 30 тис. осіб
В даній групі визначено 7 міст районного значення в яких населення у 2013 році становило від 6 до
30 тис. осіб.
Міста:

Великі Мости – 6 тис. осіб
Кам’янка – Бузька – 12 тис. осіб
Мена –12 тис. осіб
Зеленодольськ –14 тис. осіб
Українка –16 тис. осіб
Долина – 20 тис. осіб
Новояворівськ – 30 тис. осіб

В групі найвищу питому вагу видатків на закупівлю енергоресурсів у 2013 році має місто
Новояворівськ та Мена, найнижчу – Долина.
Питома вага видатків з бюджету міст в даній групі є надзвичайно не однорідна.
Дані про величину поточних видатків ймовірно подано некоректно в містах Українка, Долина,
Зеленодольськ.
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У
всіх
містах
даної
групи
спостерігається зменшення питомої
ваги
видатків
на
придбання
енергоресурсів у 2013 році в
порівнянні з 2012 роком.
У Новояворівську, Зеленодольську
та
Кам’янка
–
Бузьку
спострерігається зменшення питомої
ваги на придбання енергоресурсів у
2012 та 2013 роках

У містах Українка, Мена та Великі
Мости
відбулось
зменшення
питомої
ваги
на
придбання
енергоресурсів у 2013 році.
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У 1 з 7 міст відхилення фактично використаних коштів на придбання енергоресурсів до
запланованих є незначним і становить 5,8% (Новояворівськ).
У містах Мена, Українка, Кам’янка - Бузька, Долина, Великі Мости та Зеленодольськ відхилення є
значними - від 13,0% до 45,5%.
Загалом можна стверджувати, що при якісному плануванні видатків на придбання енергоресурсів та
подальшому якісному управлінню ними, відхилення факту до плану має бути в межах 10%. Судячи з
результатів, отриманих від міст, при фактичному використанні коштів на оплату за енергоносії
можливо присутнє штучне завищення фактичного споживання до плану в одних випадках та
неякісного планування в інших.
Окремо потрібно згадати що планування цій групі міст здійснюється районною адміністрацією, що
також може бути причиною значного відхилення.

Зменшення видатків на оплату за спожиті енергоресурси можливе зокрема і завдяки спрямуванню
капітальних видатків на заходи з енергозбереження.
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Порівнюючи міста групи у відносних
показниках – витрати на придбання
енергоресурсів на одиницю населення:
-

-

найбільше
витрачає
м.
Новояворівськ – 94,5 грн. на 1
мешканця,
найменше – м. Великі Мости – 39,0
грн. на 1 мешканця

Порівнюючи
вартість
енергоресурсів
спожитих на 1 кв. м будівлі:
-

найбільша у Мені - 197,1 грн. за 1
кв. м
найменша у Зеленодольську – 61,1
грн.
*Українка
–
ймовірно
некоректно надані дані
** Великі Мости – відсутні дані

Щодо кількості будівель, які фінансуються
та утримуються міськими бюджетами на 1
мешканця:
-

-

найбільша кількість такої площі в
Зеленодольську – 0,955 кв. м на 1
мешканця.
найменша у Мені – 0,296 кв. м на 1
мешканця.
*Українка
–
ймовірно
некоректно надані дані
** Великі Мости – відсутні дані
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м. Великі Мости
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 6,1 тис. осіб
2012 – 6,1 тис. осіб
2013 – 6,1 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки зменшилась на 1
будівлю. Інформації про площі не надано.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси –10,7 %
видатки на оплату праці – 73,5 %
інші видатки – 15,8 %

Інформації про капітальні видатки, що спрямовується містом на
заходи енергозбереження, не надано.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 років.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1
мешканця міста складає 36,41 грн.

Аналіз «Задіяна площа бюджтних будівель на 1 мешканця, кв.м» та «Видатки на енергоресурси на 1 кв.м.
бюджетних будівель» не виконано, оскільки містом не було надано інформації щодо площ будівель.
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м. Кам’янка - Бузька
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 10,9 тис. осіб
2012 – 10,9 тис. осіб
2013 – 10,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та їх площа за період 2011-2013 роки не
знінились.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 10,9 %
видатки на оплату праці – 76,4 %
інші видатки – 12,7 %

Інформацію щодо капітальних видатків у 2011-2012 роках, які
спрямовуються містом на заходи енергозбереження не надано. У
2013 році капітальні видатки на заходи з енергозбереження у всіх
капітальних видатках становили 26,6%.

Значне відхилення фактично використаних коштів до запланованих
зафіксовано у 2013 році.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 89,92 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,49 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 181,09 грн.
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м. Мена
Використання коштів міського бюджет на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 12,3 тис. осіб
2012 – 12,3 тис. осіб
2013 – 12,2 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та їх площа за період 2011-2013 роки не
змінились.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 11,0 %
видатки на оплату праці – 91,3 %
*інші видатки – (-2,3%) – ймовірно некоректні дані!

Інформацію щодо капітальних видатків у 2011-2013 роках, які
спрямовуються містом на заходи енергозбереження не надано.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 61,22 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,294 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 208,15 грн.
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м. Зеленодольськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 13,9 тис. осіб
2012 – 13,9 тис. осіб
2013 – 13,7 тис. осіб
Середнє відхилення (зменшення) чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та їх площа за період 2011-2013 роки не
знінились.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 6,1 %
видатки на оплату праці – 27,7 %
інші видатки – 66,1 % *
(враховуючи значне відхилення даних показників від середнього значення
припускається некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з
бюджету міста за останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні
видатки”)

За 3 останні роки в середньому 5% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Спостерігається значний ріст питомої ваги витрат на заходи з
енергозбереження у капітальних видатках у 2013 році – 12,9%.

Значне відхилення фактично
використаних коштів до
запланованих зафіксовано у
2012 - 2013 році.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 62,59 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,946 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 66,22 грн.
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м. Українка
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 15,4 тис. осіб
2012 – 15,5 тис. осіб
2013 – 15,6 тис. осіб
Середнє відхилення (збільшилась) чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 збільшилась на 1
будівлю. Площа збільшилась відповідно на 20 тис.кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 3,7 %
видатки на оплату праці – 21,4 %
інші видатки – 74,9 % *
(враховуючи значне відхилення даних показників від ереднього значення
припускається некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з
бюджету міста за останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні
видатки”)

За 3 останні роки в середньому 14,1% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Спостерігається значний ріст питомої ваги витрат на заходи з
енергозбереженнґ у капітальних видатках у 2011 році – 29,2%. Значне
зменшення питомої ваги видатків на заходи з енергозбереження у
2012 і 2013 роках у порівнянні з 2011 роком.

Значне відхилення фактично використаних коштів до запланованих
зафіксовано у 2011 - 2013 роках.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 57,18 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 21,20 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 2,96 грн.
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м. Долина
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 20,5 тис. осіб
2012 – 20,9 тис. осіб
2013 – 20,2 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,4 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та їх площа за період 2011-2013 роки не
знінились.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 4,0 %
видатки на оплату праці – 35,2 %
інші видатки – 60,8 %
(враховуючи значне відхилення даних показників від ереднього значення
припускається некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з
бюджету міста за останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні
видатки”)

За 3 останні роки в середньому 10,9% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Спостерігається значний ріст питомої ваги витрат на заходи з
енергозбереженнґ у капітальних видатках у 2013 році – 20,5%.

Значне відхилення фактично використаних коштів на придбання
енергоресурсів до запланованих зафіксовано у 2013 році.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 61,04 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,479 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 127,41 грн.
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м. Новояворівськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 29,2 тис. осіб
2012 – 29,6 тис. осіб
2013 – 29,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,4 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та площ цих будівель за період 2011-2013
роки не змінилась.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси –15,8 %
видатки на оплату праці – 58,8 %
інші видатки – 25,3 %
У місті зберігається стабільне співвідношення видатків у струтктурі
бюджету, при тому питома вага видатків на закупівлю енергоресурсів
є досить високою.
За 3 останні роки в середньому 16,2% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
У цьому блоці місту варто проаналізувати здійсненні заходи,
оскільки вони не забезпечили значного зменшення споживання
енергоресурсів. А саме видатки на закупівлю енергоресурсів у
2011, 2012 та 2013 роках становили відповідно 2,6 млн. грн.,
2,7млн. грн., 2,8 млн. грн.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 років.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 91,62 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,58 кв.
м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 157,4 грн.
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ГРУПА 2
Міста обласного значення з населенням від 15 до 48 тис. осіб
В даній групі визначено 9 міст обласного значення в яких населення у 2013 році становило від 15 до
48 тис. осіб.
Міста:

Гола Пристань – 15 тис. осіб
Бурштин – 16 тис. осіб
Славута – 35 тис. осіб
Вознесенськ – 36 тис. осіб
Жмеринка – 36 тис. осіб

Борислав – 37 тис. осіб
Южноукраїнськ – 40 тис. осіб
Миргород - 41 тис. осіб
Лубни – 48 тис. осіб

В групі найвищу питому вагу видатків на
закупівлю енергоресурсів має Славута та
Гола Пристань, найнижчу – Южноукраїнськ.
Зростання даного показника у 2013 році
спостерігається в м.Борислав, Славута,
Вознесенськ, Миргород, Гола Пристань та
м.Бурштин.

Зменшення даного показника у 2013 році
спостерігається
в
містах
Жмеринка,
Южноукраїнськ, Лубни.
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У 7 з 9 міст відхилення фактично використаних коштів на придбання енергоресурсів до
запланованих є незначним і знаходиться в межах -0,1% - 8,1%.
У місті Бурштин відхилення є значними - 34,4%.
У місті Борислав зафіксовано ситуація перевищення запланованої суми на оплату за енергоносії.
Загалом можна стверджувати що при якісному плануванні видатків на придбання енергоресурсів та
веденню подальшого якісного менеджменту їх використання, відхилення факту до плану має бути в
межах 10%.

Зменшення видатків на оплату за спожиті енергоресурси можливе зокрема і завдяки спрямуванню
капітальних видатків на заходи з енергозбереження.
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Порівнюючи міста групи у відносних
показниках – витрати на придбання
енергоресурсів на одиницю населення:
-

найбільше витрачає м. Вознесенськ –
343,5 грн. на 1 мешканця,
найменше – м. Бурштин – 41,9 грн. на
1 мешканця

Порівнюючи
вартість
спожитих 1 кв. м будівлі:
-

енергоресурсів

найбільша у Жмеринці - 253,5 грн. за
1 кв. м
найменша у Славуті – 62,8 грн.
*Бурштин – ймовірно некоректно
надані дані
** Лубни – відсутні дані

Щодо кількості будівель, які фінансуються та
утримуються міськими бюджетами на 1
мешканця:
-

найбільша кількість такої площі у
Славуті – 3,042 кв. м на 1 мешканця.
найменша у Жмеринці – 0,583 кв. м
на 1 мешканця.
*Бурштин – ймовірно некоректно
надані дані
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м. Гола Пристань
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 14,9 тис. осіб
2012 – 14,9 тис. осіб
2013 – 14,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки не змінилась і
становить 6 будівель. Площа не змінилась.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 10,5 %
видатки на оплату праці – 56,0 %
інші видатки – 33,5 %

(враховуючи значне відхилення даних показників від ереднього значення
припускається некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з
бюджету міста за останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні
видатки”)

Інформація про капітальні видатки на заходи з енергозбереження
відома лише за 2013 рік і становила 28,4% усіх капвидатків.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 роках.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 89,9 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,76 кв.
м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 117,6 грн.
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м. Бурштин
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 15,3 тис. осіб
2012 – 15,3 тис. осіб
2013 – 15,3 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки збільшилась на 1
будівлю. Площа відповідно збільшилась на 2 тис.кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 5,1 %
видатки на оплату праці – 55,3 %
інші видатки – 39,7 %

Заходи з енергозбереження у структурі капітальних витрат становили в
середньому 3,8 %.

У
2012-2013
роках
спостерігається значне відхилення фактично використаних коштів з
бюджету за спожиті енерогоресурси до запланованих.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 47,87 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 14,30
кв. м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 3,35 грн.
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м. Славута
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 35,5 тис. осіб
2012 – 35,6 тис. осіб
2013 – 35,8 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,2 тис.осіб.
Кількість будівель та площ цих будівель, за період 2011-2013 роки не змінилась.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 10,7 %
видатки на оплату праці – 75,5 %
інші видатки – 13,8 %

За 3 останні роки в середньому 10,7% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
У 2013 виражено збільшились виданки на заходи з
енергозбереження.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 роках

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 168,7 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 3,1 кв.
м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 55.2,2 грн.

27

м. Вознесенськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 36,8 тис. осіб
2012 – 36,6 тис. осіб
2013 – 36,1 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,4 тис.осіб.
Кількість будівель,які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки зменшилась на 8.
Площа зменшилась на 3%.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,4 %
видатки на оплату праці – 49,3 %
інші видатки – 43,3 %

За 3 останні роки в середньому 20,3% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 роках.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 292,8 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,3 кв.
м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 129,1 грн.
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м. Жмеринка
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 35,4 тис. осіб
2012 – 35,4 тис. осіб
2013 – 35,4 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету,
будівлю.
Площі цих будівель за період 2011-2013 роки зменшилась на 4% .

за період 2011-2013 роки зросла на 1

В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 5,9 %
видатки на оплату праці – 41,8 %
інші видатки – 52,3 %
(враховуючи значне відхилення даних показників від ереднього значення припускається
некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з бюджету міста за
останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні видатки”)

За 3 останні роки в середньому 19% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
У 2012 значно збільшились видатки на заходи з енергозбереження.

У 2013 році здійснено видатки з бюджету міста на оплату за
енергоаудити на суму 60 тис. грн.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 175,01 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 0,556
кв. м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 316,32 грн.

29

м. Борислав
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 37,1 тис. осіб
2012 – 37,2 тис. осіб
2013 – 37,1 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та їх площа за період 2011-2013 роки є
незмінною.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,8 %
видатки на оплату праці – 55,2 %
інші видатки – 37,0 %

За 3 останні роки в середньому 21,4% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
У 2012 - 2013 виражено збільшились видатки на заходи з
енергозбереження.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 та 2012 років, у 2013 року спостерігається не
значне перевикористання факту до плану відхилення (-1,0%).

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 282,51 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,051
кв. м, при тому 1 кв.м. установи в рік в середньому обходиться в 137,73 грн.
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м. Южноукраїнськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 40,5 тис. осіб
2012 – 40,6 тис. осіб
2013 – 40,4 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки є незмінною.
Площа змінилась на 5%.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 3,4 %
видатки на оплату праці – 36,2 %
інші видатки –60,5 %
Впродовж 2011 – 2013 років спотсерігається незначне збільшення
питомої ваги видатків на оплату праці та інших видатків з бюджету
міста і відповідно зменшення видатків на енергоресурси.

За 3 останні роки в середньому 11,3% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 та 2012 роках, у 2013 року спостерігається
значне відхилення (8,1%) фактично використаних коштів на
придбання енергоресурсів до запланованого .

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 134,3 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,6 кв.
м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 82,8 грн.
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м. Миргород
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 41,3 тис. осіб
2012 – 41,4 тис. осіб
2013 – 41,2 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та площ цих будівель за період 2011-2013
роки є незмінною.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 6,7 %
видатки на оплату праці – 44,6 %
інші видатки – 48,7 %
У місті спотсерігається стабільну динаміку по трьом основним статтям
видатків з бюджету міста.
За 3 останні роки в середньому 10% капітальних видатків спрямовується
містом на заходи енергозбереження.
У 2013 виражено збільшились видаnки на заходи з енергозбереження.
У 2012 році виконано серію енергоаудитів бюджетних установ в рамках
проекту GIZ. За результатами енергоаудитів підготовано рекомендації
щодо здійснення ряду заходів з енергетичної реновації будівель
бюджетних установ. Що відповідно і вплинуло на ріст питомої ваги
видатків на заходи з енергозбереження з 5,3% у 2012році до 12.6% у
2013 році.
Першf серія енергоаудитів була проведена у 2010 році, що також
вплинуло на достатньо високий показник питомої ваги витрат на
енергоресурси (12.2%).
30,0 тис. грн. у 2012 році було виділено з бюджету на оплату стороннім
організаціям на енергетичні аудити.
У 2013 році місто отримало погодження кредиту від НЕФКО на
реновацію приміщень шкіл.
Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 та 2013 років, у 2012 року спостерігається значне
відхилення (15,3%) фактично використаних коштів на придбання
енергоресурсів до запланованого .

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 160,7 грн.
Середня задіяна площа будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,1
кв. м, при тому 1 кв. м установи в рік в середньому обходиться в 145,2 грн.
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м. Лубни
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 48,1 тис. осіб
2012 – 47,8 тис. осіб
2013 – 47,6 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,3.
Містом не надано інформації про кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету та їх площ.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси - 9 %
видатки на оплату праці – 51,3 %
інші видатки – 39,7 %

За 3 останні роки в середньому 21,4% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
У 2012 - 2013 значно
енергозбереження.

збільшились

видатки

на

заходи

з

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 та 2012 років, у 2013 року спостерігається не
значне перевикористання факту до плану відхилення (-1,0%).

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1
мешканця міста складає 279,42 грн.

Аналіз «Задіяна площа бюджтних будівель на 1 мешканця, кв.м» та «Видатки на енергоресурси на 1 кв.м.
бюджетних будівель» не виконано, оскільки містом не було надано інформації щодокількості та площ
будівель.
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ГРУПА 3
Міста обласного значення з населенням від 56 до 120 тис. осіб
В даній групі визначено 14 міст обласного значення в яких населення у 2013 році становило від 56
до 120 тис. осіб.
Міста:

Новоград-Волинський – 56 тис. осіб
Прилуки – 58 тис. осіб
Коломия – 61 тис. осіб
Добропілля – 64 тис. осіб
Первомайськ – 67 тис. осіб
Ковель – 70 тис. осіб
Артемівськ – 78 тис. осіб
Красний Луч - 82 тис. осіб

Конотоп – 94 тис. осіб
Кам’янець - Подільський – 102 тис. осіб
Свердловськ – 110 тис. осіб
Алчевськ – 111 тис. осіб
Бердянськ – 115 тис. осіб
Сєверодонецьк – 120 тис. осіб

В групі найвищу питому вагу видатків на закупівлю енергоресурсів має Алчевськ та Сєверодонецьк,
найнижчу – Коломия.
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Зростання
даного
показника
спостерігається в м. Алчевськ та
м.Бердянськ.

Значне
зменшення
даного
показника спостерігається в м.
Сєверодонецьк та м. Кам’янецьПодільський.

У містах Красний Луч, Прилуки,
Артемівськ впродовж 2011-2013
років
спостерігається
значне
коливання питомої ваги видатків на
енергоресурси, а саме значне
зростання у 2012 році і спад у 2013.

У Ковелі та Коломиї показник
питомої ваги видатків за спожиті
енергоресурси
стабільно
зменшується.
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У 8 з 14 міст відхилення фактично використаних коштів на придбання енергоресурсів до
запланованих є незначним і знаходиться в межах 0,1% - 5,8%.
У містах Прилуки, Свердловськ, Коломия, Сєверодонецьк та Красний Луч відхилення є значними 23,6% до 28,1%.
Загалом можна стверджувати що при якісному плануванні видатків на придбання енергоресурсів та
веденню подальшого якісного менеджменту їх використання, відхилення факту до плану має бути в
межах 10%. Судячи з результатів отриманих від міст, при фактичному використанні коштів на оплату
за енергоносії можливо присутнє підтягування показників факту до плану в одних випадках та
неякісного планування в інших.

Зменшення видатків на оплату за спожиті енергоресурси можливе зокрема і завдяки спрямуванню
капітальних видатків на заходи з енергозбереження.
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Порівнюючи міста групи у відносних
показниках – витрати на придбання
енергоресурсів
на
одиницю
населення:
- найбільше витрачає м. Ковель
– 301,6 грн. на 1 мешканця,
- найменше – м. Коломия –
103,7 грн. на 1 мешканця

Порівнюючи вартість енергоресурсів
спожитих 1 кв. м будівлі:
- найбільша у Прилуках - 138,0
грн. за 1 кв. м
- найменша у Коломиї – 40,9
грн.
*Артемівськ – ймовірно некоректно
надані дані
** Первомайськ, Ковель, НовоградВолинський – відсутні дані

Щодо
кількості
будівель,
які
фінансуються
та
утримуються
міськими
бюджетами
на
1
мешканця:
- найбільша кількість такої
площі у м. Красному Луч – 3,079 кв. м
на 1 мешканця.
- найменша у Конотопі – 1,519
кв. м на 1 мешканця.
*Артемівськ – ймовірно некоректно
надані дані
** Первомайськ, Ковель, НовоградВолинський – відсутні дані
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м. Новоград-Волинський
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 56,4 тис. осіб
2012 – 56,4 тис. осіб
2013 – 56,3 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки є незмінною.
Інформації щодо площ будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету не надано.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,5 %
видатки на оплату праці – 53,5 %
інші видатки – 39,0 %

У 2012 - 2013 виражено зменшуються видатки на заходи з
енергозбереження. Інформація щодо видатків у 2013 році
відсутня.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1
мешканця міста складає 262,95 грн.

Аналіз «Задіяна площа бюджтних будівель на 1 мешканця, кв.м» та «Видатки на енергоресурси на 1 кв.м.
бюджетних будівель» не виконано, оскільки містом не було надано інформації щодо площ будівель.
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м. Прилуки
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 58,9 тис. осіб
2012 – 58,5 тис. осіб
2013 – 58,2 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,4 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки та їх площа є
незмінною.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,5 %
видатки на оплату праці – 42, 3 %
інші видатки – 50,1 %

У 2012 році містом здійснено оплату з бюджету міста за
енергоаудити у розмірі 198 тис.грн.
Позтивом є висока питома вага капітальних видатків на заходи
енергозбереження.

Спостерігається значне відхилення запланованої суми на оплату за
енергоресурси до факитично використаних.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 252,90 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,83 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 138,36 грн.
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м. Коломия
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 61,3 тис. осіб
2012 – 61,4 тис. осіб
2013 – 61,3 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки зменшилась на 7
будівель. Їх площа відповідно зменшилась на 9,8 тис.кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 5,7 %
видатки на оплату праці – 50,7 %
інші видатки – 43,6 %

Інформація щодо видатків на заходи з енергозбереження містом
не надана.

Значне відхилення фактично використаних коштів на придбання
енергоресурсів до запланованих зафіксовано у 2012 та 2013 роках.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 134,09 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,6 кв м,
при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 50,7 грн.
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м. Добропілля
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 64,3 тис. осіб
2012 – 63,9 тис. осіб
2013 – 63,5 тис. осіб
Середнє відхилення (зменшення) чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,4 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки збільшилась на 1
будівлю. Площа збільшилась на 261,3 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси –6,5 %
видатки на оплату праці – 55,6 %
інші видатки – 37,9 %

За 3 останні роки в середньому 24,6% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Містом у 2011-2013 році здійснено оплату за послуги зі збору і
обробки даних про енергоспоживання в середньому 40 тис. грн.
на рік.
Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 років.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 173,75 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,354 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 73,71 грн.
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м. Первомайськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 66,8 тис. осіб
2012 – 66,7 тис. осіб
2013 – 66,7 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки значно зросла на
520 будівель. Інформації щодо зміни площ цих будівель містом не надано.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,8 %
видатки на оплату праці – 50,7 %
інші видатки – 41,6 %

Інформація щодо видатків на заходи з енергозбереження у 2011
році містом не надана.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 234,29 грн.
Динаміка щодо показників: середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних
установ) та видатки енергоресурсів на 1 кв.м. бюджетних будівель відсутні, оскільки містом не надано
відповідної інформації за період 2012-2013 рр.
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м. Ковель
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 68,6 тис. осіб
2012 – 68,9 тис. осіб
2013 – 69,0 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,2 тис.осіб.
Інформації щодо кількості будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки та
їх площ містом не надано.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 8,5 %
видатки на оплату праці – 43,3 %
інші видатки – 48,2 %

За 3 останні роки в середньому 14% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1
мешканця міста складає 325,85 грн.

Аналіз «Задіяна площа бюджтних будівель на 1 мешканця, кв.м» та «Видатки на енергоресурси на 1 кв.м.
бюджетних будівель» не виконано, оскільки містом не було надано інформації щодо площ будівель.

43

м. Артемівськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 78,1 тис. осіб
2012 – 77,6 тис. осіб
2013 – 77,5 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,3 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки значно змінилась
в сторону зменшення – на 37 будівель. Площі зменшилась на 1 553,18 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси –6,9 %
видатки на оплату праці – 43,2 %
інші видатки – 49,9 %

За 3 останні роки в середньому 0,3% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 років.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 291,71 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 20,23 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 14,42 грн.
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м. Красний Луч
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 83,5 тис. осіб
2012 – 82,7 тис. осіб
2013 – 82,2 тис. осіб
Середнє відхилення (зменшення) чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,7 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, та відповідно їх площа за період 2011-2013
роки не змінилась.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 9,1 %
інші видатки – 33,3 %
видатки на оплату праці – 57,6 %

За 3 останні роки в середньому 1,9 % капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

У 2012 році спостерігається значне фактичне перевикористання
запланованих коштів (-23,3%), а в 2013 році навпаки значне
недовикористання запланованих коштів (28,1%).

Середня с ума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 317,88 грн.
Середня задіяна площа установ та будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ)
становить 3,06 кв м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 104,0 грн.
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м. Конотоп
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 93,1 тис. осіб
2012 – 93,1 тис. осіб
2013 – 92,8 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,3 тис.осіб.
Кількість будівель , які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки збільшилась на 1
будівлю.
Площа будівель за період 2011-2013 роки теж змінилась і 2013 році становить – 140 975 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 6,4 %
інші видатки – 44,1 %
видатки на оплату праці – 49,5 %

За 3 останні роки в середньому 19,4 % капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

У 2011 році містом здійснено оплату за енергоаудити врозмірі 84
тис.грн.
Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 160,81 грн.
Середня задіяна площа установ та будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ)
становить 1,5 кв м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 107,2 грн.
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м. Кам’янець-Подільський
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 –103,1 тис. осіб
2012 – 103,0 тис. осіб
2013 – 102,7 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,2 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки збільшилась на 5
будівель.
Площа будівель за період 2011-2013 роки теж змінилась і 2013 році становить – 203 298 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 7,3 %
інші видатки – 41,3 %
видатки на оплату праці – 51,4 %

За 3 останні роки в середньому 10,2 % капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Виражено зменшились видатки на заходи з енергозбереження у 2013
році.
Практично
на
100%
освоюються бюджетні призначення для оплати енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 230,17 грн.
Середня задіяна площа установ та будівель, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ)
становить 1,97 кв м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 116,8 грн.
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м. Свердловськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 111,2 тис. осіб
2012 – 110,3 тис. осіб
2013 – 109,6 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,8 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки змінилось на 1
будівлю.
Площа будівель за період 2011-2013 роки теж змінилась і 2013 році становить – 195 035 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 6,5 %
інші видатки – 36 %
видатки на оплату праці – 57,5 %

За 3 останні роки в середньому 9,5 % капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Виражено збільшились видатки на заходи з енергозбереження у 2013
році.
Щороку спостерігається збільшення різниці між фактично
використаними коштами на придбання енергоресурсів до
запланованих.
Видатки на придбання енергоресурсів впродовж 2011-2013 років
майже не змінюються , а от запланована сума коштів у міському
бюджеті на придбання енергоресурсів щорічно збільшується.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 167,55 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,785 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 81,7 грн.
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м. Алчевськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 112,2 тис. осіб
2012 – 111,4 тис. осіб
2013 – 110,5 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,9 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки змінилось на 7
будівель.
Площа будівель за період 2011-2013 роки теж змінилась і 2013 році
становить – 245 628 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 7,3 %
інші видатки – 49,1 %
видатки на оплату праці – 43,7 %
Значно збільшились інші видатки у 2012 році, швидше за все має
місце некоректне введення інформації в анкеті.

За 3 останні роки в середньому 2,6 % капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Значно збільшились видатки на заходи з енергозбереження у 2013
році.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 250,74 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,22 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 112,99 грн.
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м. Бердянськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 119,7 тис. осіб
2012 – 119,2 тис. осіб
2013 – 118,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,4 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки є незмінною і
становить – 86 буд.
Площа будівель за період 2011-2013 роки теж є незмінною і
становить – 229 582,41 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 5.4 %
інші видатки – 60,2 %
видатки на оплату праці – 34,4 %
Виражено збільшились інші видатки у 2012 році в звязку з
отриманими субвенціями з державного бюджету.

За 3 останні роки в середньому 5,4 % капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.
Значно збільшились видатки на заходи з енергозбереження у 2012
році.

Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 191,84 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,925 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 99,6 грн.
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м. Сєвєродонецьк
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 120,2 тис. осіб
2012 – 119,9 тис. осіб
2013 – 119,3 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,5 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету у 2011 рік 139 буд., а за період 2012 - 2013
роки є незмінною і становить – 130 буд.
Площа будівель відповідно у 2011 році 337 003кв.м. за період 2012-2013 роки становить – 324 659 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального
розподілена наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергор. – 9.2 %
інші видатки – 40,1 %
видатки на оплату праці – 50,7 %

бюджету

Впродовж трьох останніх років зменшується питома вага витрат
на енергоресурси
Інформації щодо витрат на заходи енергозбереження містом не
подано.

У 2012 -2013 роках спостерігається значне недовикористання
запланованих коштів

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 282,18 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,7 кв м,
при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 102,9 грн.
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ГРУПА 4
міста з населенням від 216 до 428 тис. осіб
В даній групі визначено 8 міст обласних центрів в яких населення у 2013 році становило від 216 до
430 тис. осіб.
Міста – обласні центри:
Луцьк – 216 тис. осіб
Тернопіль – 217 тис. осіб
Івано-Франківськ – 240 тис. осіб
Рівне – 250 тис. осіб
Черкаси – 287 тис. осіб
Херсон – 337 тис. осіб
Вінниця – 370 тис. осіб
Луганськ - 428 тис. осіб

В групі найвищу питому вагу видатків на закупівлю енергоресурсів має Рівне та Луганськ, найнижчу
– Івано-Франківськ.
*м.Вінниця - ймовірно некоректно надані дані.
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Значне
коливання
даного
показника
спостерігається
в
Івано-Франківську та Вінниці.

У
Луцьку
та
Луганську
спостерігається значне коливання
питомої
ваги
видатків
на
енергоресурси впродовж 20112013 років та її зростання у 2013
році.

У містах Рівне, Тернопіль,
Черкаси
та Херсоні показник
питомої ваги видатків за спожиті
енергоресурси
стабільно
зменшується.
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У 6 з 8 міст відхилення фактично використаних коштів на придбання енергоресурсів до
запланованих є незначним і знаходиться в межах 0,3% - 5.1%.
У містах Луцьк та Івано-Франківськ відхилення є дещо більшим 9,2% та 13.3% відповідно.
Загалом можна стверджувати що при якісному плануванні видатків на придбання енергоресурсів та
веденню подальшого якісного менеджменту їх використання, відхилення факту до плану має бути в
межах 10%. Судячи з результатів отриманих від міст, при фактичному використанні коштів на оплату
за енергоносії можливо присутнє підтягування показників факту до плану.

Зменшення видатків на оплату за спожиті енергоресурси можливе зокрема і завдяки спрямуванню
капітальних видатків на заходи з енергозбереження.
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Порівнюючи міста групи у відносних
показниках – витрати на придбання
енергоресурсів на одиницю населення:
- найбільше витрачає м. Рівне – 265,3
грн. на 1 мешканця,
- найменше – Івано-Франківськ –
183,6 грн. на 1 мешканця

Порівнюючи
вартість
енергоресурсів
спожитих 1 кв. м будівлі:
- найбільша у Вінниці 169,1 грн. за 1
кв. м
- найменша у Івано-Франківську –
126,9 грн.
*дані по м. Тернопіль відсутні.

Щодо кількості будівель, які фінансуються
та утримуються міськими бюджетами на 1
мешканця:
- найбільша кількість такої площі у
Черкасах – 2,091 кв. м на 1 мешканця.
- найменша у Вінниці, не зважаючи
на високі видатки на енергоресурси, площа
будівель, що утримуються за рахунок
бюджету – 1,170 кв. м на 1 мешканця.
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м. Луцьк
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 211,9 тис. осіб
2012 – 214,6 тис. осіб
2013 – 216,0 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 2,4 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки збільшилась на 1
будівлю. Та їх площа відповідно на 900 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,1 %
видатки на оплату праці – 49,8 %
інші видатки – 43,0 %

За 3 останні роки в середньому 4,7% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи з енергозбереження.

Спостерігається значне відхилення запланованої суми на оплату за
енергоресурси до факитично використаних у 2012 році.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 234,4 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,68 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 139,5 грн.

56

м. Тернопіль
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 217,3 тис. осіб
2012 – 217,1 тис. осіб
2013 – 217,1 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,1 тис.осіб.
Інфориація про кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки та
про їх площу відповідно містом не надано.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 8,1 %
видатки на оплату праці – 49,2 %
інші видатки – 42,7 %

Інформацію про розмір капітальних видатків що спрямовується
містом на заходи з енергозбереження не надано.

Спостерігається відхилення запланованої суми на оплату
енергоресурси до факитично використаних у 2011-2013 роках.

за

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1
мешканця міста складає 253,7 грн.

Аналіз «Задіяна площа бюджтних будівель на 1 мешканця, кв.м» та «Видатки на енергоресурси на 1 кв.м.
бюджетних будівель» не виконано, оскільки містом не було надано інформації щодо площ будівель.
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м. Івано-Франківськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 241,8 тис. осіб
2012 – 242,5 тис. осіб
2013 – 242,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,6 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки зменшилась на 2
будівл з відповід ним зменшенням площі на 2 907кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету
розподілена наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси –6,5 %
видатки на оплату праці – 50,6 %
інші видатки – 42,9 %

За 3 останні роки в середньому 1,9% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

Спостерігається значне відхилення запланованої суми на оплату за
енергоресурси до фактично використаних у 2011 та 2013 роках.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 195,38 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,44 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 136,21 грн.
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м. Рівне
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 250,2 тис. осіб
2012 – 250,3 тис. осіб
2013 – 249,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,2 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки збільшилась на 8
будівель. Та їх площа відповідно на 5 тис.кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 9,4 %
видатки на оплату праці – 47,5 %
інші видатки – 43,1 %

Інформацію про розмір капітальних видатків, що спрямовується
містом на заходи з енергозбереження не надано.
55,0 тис. грн. у 2013 році було виділено з бюджету на оплату
стороннім організаціям за енергоаудити.

Практично 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 298,5 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,67 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 179,3 грн.
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м. Черкаси
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 286,9 тис. осіб
2012 – 286,4 тис. осіб
2013 – 286,0 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,5 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки та їх площа
відповідно незмінились.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,7 %
видатки на оплату праці – 46,6 %
інші видатки – 45,7 % *

За 3 останні роки в
середньому 1,9% капітальних видатків спрямовується містом на
заходи енергозбереження.
150,0 тис. грн. у 2013 році було виділено з бюджету на оплату
стороннім організаціям за енергоаудиту та 60 тис. грн. на оплату зі
збору і обробки даних про енергоспоживання.

Практично 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 252,0 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 2,1 кв м,
при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 120,7 грн.
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м. Херсон
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 340,6 тис. осіб
2012 – 338,8 тис. осіб
2013 – 337,3 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 1,7 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки зменшилась на 9
будівель та їх площа відповідно збільшилась на 1 291,5 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,3 %
видатки на оплату праці – 47,5 %
інші видатки – 45,7 %

За 3 останні роки в середньому 7,1% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

198,0 тис. грн. у 2013 році було виділено з бюджету на оплату
стороннім організаціям за енергоаудиту.
Практично 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 216,41 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,489 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 145,3 грн.
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м. Вінниця
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 370,8 тис. осіб
2012 – 371,7 тис. осіб
2013 – 372,1 тис. осіб
Середнє відхилення (ріст) чисельності населення за період 2011-2013 становить 0,7 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки зменшилась на 10
будівель. Площі зменшилась на 4 455,8 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси –7,3 %
видатки на оплату праці – 39,7 %
інші видатки – 53,0 %

(враховуючи значне відхилення даних показників від ереднього значення
припускається некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з
бюджету міста за останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні
видатки”)

3 останні роки в середньому 10,3% капітальних
спрямовується містом на заходи енергозбереження.

видатків

У 2013 році здійснено оплату
за енергоаудити на суму
16.363 тис. грн. та оплату за
послуги зі збору і обробки
даних про енергоспоживання
на суму 277,13 тис. грн.
Практично на 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів у 2011 - 2013 років.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 227,47 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,160 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 196,16 грн.
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м. Луганськ
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 427,2 тис. осіб
2012 – 425,8 тис. осіб
2013 – 424,1 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 1,6 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету, за період 2011-2013 роки 1 будівлю та їх
площа відповідно збільшилась на 920 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,0 %
видатки на оплату праці – 46,4 %
- інші видатки – 46,6 % *

Інформації щодо капітальних
видатків на здійснення заходів з енергозбереження містом не надано.

Значне відхилення фактично використаних коштів до запланованих
зафіксовано у 2012 році.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 207,41 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,572 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 131,8 грн.
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ГРУПА 5
Міста з населенням від 668 до 770 тис. осіб
В даній групі визначено 3 міста обласних центрів в яких населення у 2013 році становило від 56 до
120 тис. осіб.
Міста – обласні центри:
Кривий Ріг – 668 тис. осіб
Львів – 758 тис. осіб
Запоріжжя -770 тис. осіб
В групі найвищу питому вагу видатків на
закупівлю енергоресурсів має Кривий
Ріг,, найнижчу – Львів.
*м.Кривий Ріг - ймовірно некоректно
надані дані.

Запоріжжя та Львів мають тенденцію до
щорічного зменшення показника
питомої ваги видатків на придбання
енергоресурсів.
У Кривому Розі спостерігається значне
зменшення цього показника у 2012 році
та незначний ріст у 2013 році.
У містах цієї групи відхилення фактично
використаних коштів на придбання
енергоресурсів до запланованих є
незначним і знаходиться в межах 1,6% 2,7%.
Загалом можна стверджувати що при
якісному плануванні видатків на
придбання енергоресурсів та веденню
подальшого якісного менеджменту їх
використання, відхилення факту до
плану має бути в межах 10%..

Зменшення видатків на оплату за спожиті енергоресурси можливе зокрема і завдяки спрямуванню
капітальних видатків на заходи з енергозбереження.
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Порівнюючи міста групи у відносних
показниках – витрати на придбання
енергоресурсів
на
одиницю
населення:
- найбільше витрачає м. Кривий
Ріг – 257,5 грн. на 1 мешканця,
- найменше – м. Львів – 195,5
грн. на 1 мешканця

Порівнюючи вартість енергоресурсів
спожитих 1 кв. м бюджетної будівлі:
- найбільша у Львові – 182,4 грн.
за 1 кв. м
- найменша у Кривому Розі –
149,3 грн.

Щодо
кількості
будівель,
які
фінансуються
та
утримуються
міськими бюджетами на 1 мешканця:
- найбільша кількість такої площі
у Кривому Розі – 1,725 кв. м на 1
мешканця.
- найменша у Львова – 1,072 кв.
м на 1 мешканця.
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м. Кривий Ріг
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 666,4 тис. осіб
2012 – 659,0 тис. осіб
2013 – 654,9 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 5,8 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки збільшилась на 23
будівлі. Та їх площа відповідно на 13 519 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 8,2 %
видатки на оплату праці – 34,1 %
інші видатки – 57,7 %

(враховуючи значне відхилення даних показників від ереднього значення припускається
некоректне заповнення даних в анкеті в рядку «Сума усіх видатків з бюджету міста за
останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні видатки”)

За 3 останні роки в середньому 6,9% капітальних видатків
спрямовується містом на заходи з енергозбереження.

Практично 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 293,6 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,7 кв м,
при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 173,1 грн.
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м. Львів
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 758,1 тис. осіб
2012 – 759,1 тис. осіб
2013 – 758,6 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 2,0 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки збільшилась на 2
будівлі. Та їх площа відповідно збільшилась на 4 102,94 кв.м.
В середньому питома вага видатків загального бюджету розподілена
наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 7,2 %
видатки на оплату праці – 44,9 %
інші видатки – 47,9 %

За 3 останні роки в середньому 12,6% капітальних видатків спрямовується
містом на заходи з енергозбереження.

Практично 100% освоюються бюджетні призначення для оплати
енергоресурсів.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 212,16 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,068 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 198,46 грн.
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м. Запоріжжя
Використання коштів міського бюджету на енергоефективність
та придбання енергоресурсів за 2011-2013 роки
Чисельність наявного населення міста:
2011 – 776,0 тис. осіб
2012 – 772,0 тис. осіб
2013 – 770,0 тис. осіб
Середнє відхилення чисельності населення за період 2011-2013 становить 3,1 тис.осіб.
Кількість будівель, які утримуються за рахунок міського бюджету за період 2011-2013 роки не змінилась і
становила 534 будівлі. Їх площа становила 1 019,38 тис кв м .
середньому питома вага видатків загального бюджету
В
розподілена наступним чином:
видатки на оплату за спожиті енергоресурси – 8,6 %
видатки на оплату праці – 47,9 %
інші видатки – 43,5 %

Майже 7% усіх капітальних видатків спрямовуються на заходи з
енергозбереження.

Практично 100% освоюються бюджетні призначення для оплати за
спожиті енергоресурси.

Середня сума видатків з бюджету за спожиті енергоресурси на 1 мешканця міста складає 258,21 грн.
Середня задіяна площа установ, що утримуються за рахунок бюджету (бюджетних установ) становить 1,3 кв
м, при тому 1 кв м установи в рік в середньому обходиться в 195,3 грн.
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АНКЕТА
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОТРЕБ СТАЛОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
1.

Назва міста _______________________________________

2.

Прізвище, ім’я, посада та контактні дані особи, яка заповнила анкету

3.
Динаміка зміни чисельності наявного населення міста за останні роки
2011_ всього мешканців ________ тисяч
2012_ всього мешканців ________ тисяч
2013_ всього мешканців ________ тисяч
4.
Керівництво міста, причетне до розробки та реалізації енергетичної політики:
ПІБ міського голови
___________________________________________________________________
та його контакти тел. ______________ факс _____________, е-mail ______________________,
ПІБ керівника відповідального за управління енергоресурсами
(міський голова, заступник, керівник структурного підрозділу)
__________________________________________________________,
Посада: ______________________________________________,
та його контакти: тел. ____________, факс _______________, е-mail: ______________________________________
5.
Сума усіх видатків з бюджету міста за останні роки (код економічної класифікації - КЕКВ 2000 „Поточні видатки” )
2011 всього видатків ________ тис. грн. та перехідний залишок бюджету попереднього року на 1 січня_______тис.грн.
2012 всього видатків ________ тис. грн. та перехідний залишок бюджету попереднього року на 1 січня_______тис.грн.
2013 всього видатків ________ тис. грн. та перехідний залишок бюджету попереднього року на 1 січня_______тис.грн.
6.
Сума усіх видатків на оплату праці (включно з нарахуваннями) ( КЕКВ 2100 „Оплата праці і нарахування на
заробітну плату”)
2011 витрати бюджету міста на оплату праці _______ тис. грн. та заборгованість на 1 січня ________ тис. грн.
2012 витрати бюджету міста на оплату праці _______ тис. грн. та заборгованість на 1 січня ________ тис. грн.
2013 витрати бюджету міста на оплату праці _______ тис. грн. та заборгованість на 1 січня ________ тис. грн.
7.
Сума усіх видатків на придбання енергоресурсів за бюджетні кошти (КЕКВ 2270 „Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв”)).
2011 витрати бюджету міста на придбання енергоресурсів _______ тис. грн. та заборгованість на 1 січня _______ тис. грн
2012 витрати бюджету міста на придбання енергоресурсів _______ тис. грн. та заборгованість на 1 січня _______ тис. грн
2013 витрати бюджету міста на придбання енергоресурсів _______ тис. грн. та заборгованість на 1 січня _______ тис. грн
[ Примітка: Енергетичні видатки можуть бути виявлені в наступних розділах міського бюджету:
Державне управління (органи місцевого самоврядування) (код 01016) Правоохоронна діяльність та забезпечення
безпеки держави (06000) Освіта (07000) Охорона здоров"я (08000) Соціальний захист та соціальне забезпечення (09000)
ЖКГ (100000) (енергозабезпечення ліфтів, освітлення сходових кліток, вуличне освітлення) Культура і мистецтво
(110000) Фізична культура і спорт (130000) та інші]
8. Запланована сума коштів у міському бюджеті на відповідний рік на придбання енергоресурсів (КЕКВ 2270
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”)).
2011 ____________ тис. грн.
2012 ____________ тис. грн.
2013 ____________ тис. грн.
8. Капітальні видатки з бюджету міста - (КЕКВ 3000 „Капітальні видатки”).
2011 інвестиції з бюджету міста(району) ___________ тис. грн., у т.ч. на заходи з енергозбереження ___________ тис.грн.
2012 інвестиції з бюджету міста(району) ___________ тис. грн., у т.ч. на заходи з енергозбереження ___________ тис.грн.
2013 інвестиції з бюджету міста(району) ___________ тис. грн., у т.ч. на заходи з енергозбереження ___________ тис.грн.
9. Видатки з бюджету міста на оплату стороннім організаціям за:
енергоаудити

2011 ________ тис. грн.
2012 ________ тис. грн.
2013 ________ тис. грн.

послуги зі збору і обробки даних про енергоспоживання:

2011 ________ тис. грн.
2012 ________ тис. грн.
2013 ________ тис. грн.

10. Загальна кількість та площа будівель, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету:
2011 ________буд. ________кв м.
2012 ________буд. ________кв м.
2013 ________ буд. ________кв м.
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