
Співпраця виконавчого комітету Рівненської міської ради з НЕФКО 

розпочалася у червні 2015 року. 

Управлінням з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого 

комітету Рівненської міської ради було подано аплікаційну форму проекту 

«Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи 

енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» (ЗОШ № 18, 26 та 27) 

для участі у програмі «Енергозбереження» стосовно залучення кредиту 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО. 

Ці три будівлі шкіл були визначені містом, як ті, що мають хороший 

потенціал для заходів з підвищення енергоефективності з коротким терміном 

окупності за результатами проведених енергетичних аудитів. 

Інформація оцінювалася в ході аналізу інформації на сайтах шкіл та 

обговорення, яке відбулось 9 липня 2015 року, та на якому був присутній 

зовнішній консультант НЕФКО Mikael Jönsson (Міхаель Джонссон) з компанії 

Grontmij AB. 

У вересні 2015 року міським головою В.Хомком була підписана 

попередня кредитна пропозиція щодо реалізації проекту «Впровадження 

енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в 

бюджетних установах м. Рівне». 

 

В рамках співпраці з НЕФКО стосовно реалізації проекту 

«Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи 

енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» було організовано 

та здійснено таку роботу: 

1. Написання бізнес-плану проекту. 

2. 15 березня 2016 року було подано пакет документів до 

Міністерства фінансів України з метою погодження залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту з впровадження 

енергозбереження у навчальних закладах м. Рівного (ЗОШ № 18, 26, 27). 

Перелік документів, що було направлено до Мінфіну: 

1) супровідний лист щодо погодження здійснення запозичення від 

НЕФКО, до якого було додано пакет документів:  

2) рішення про міський бюджет на 2016 рік з дефіцитом за спеціальним 

фондом (Рішення Рівненської міської ради № 64 від 14 січня 2016 року «Про 

бюджет міста Рівного на 2016 рік», у рішення про міський бюджет були 

включені показники запозичення, що планувалося здійснити, та видатки за 

рахунок нього. Також рішенням було затверджено граничний обсяг міського 

боргу та гарантованого боргу на 31 грудня 2016 року).  

3) проект рішення про запозичення («Про залучення кредиту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у 

трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. 

Рівне»);  

4) розрахунки і обґрунтування здійснення запозичень з урахуванням 

вимог частини третьої статті 18 і статті 74 Бюджетного кодексу України 

(Обґрунтування відповідності загального обсягу місцевого боргу та 



гарантованого територіальною громадою міста Рівне боргу вимогам частини 3 

статті 18 та відповідності видатків на обслуговування місцевого боргу 

вимогам частини шостої статті 74 Бюджетного кодексу України, 

Обгрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду 

міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної 

суми місцевого боргу протягом періоду його погашення, а також на 

здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань);  

5) копії форм фінансової та бюджетної звітності про виконання міського 

бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про виконання місцевого 

бюджету, інформацію про місцевий борг, інформацію про гарантований 

територіальною громадою міста борг, інформацію про надані місцеві гарантії) 

у 2015 році;  

6) інформацію про поточний стан виконання зобов'язань з погашення 

місцевого боргу, про стан розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що 

передують року, в якому приймається зазначене рішення, а також про 

зобов'язання, виконання яких забезпечено гарантією міської ради, та стан 

розрахунків за ними (Інформаційна довідка про стан виконання зобов’язань з 

погашення місцевого боргу міста Рівне у 2016 році, стан розрахунків за 

місцевим боргом міста рівне у 2010-2015 роках);  

7) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду 

бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету, який планується 

спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього 

періоду його погашення (Надходження бюджету розвитку на 2011-2020 роки у 

співставних умовах);  

8) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні 

періоди, схвалений Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи 

виконавчим органом міської ради (Рішення Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради № 2 від 12 січня 2016 року «Про прогноз бюджету міста Рівного 

на 2017 та 2018 роки», Індикативні прогнозні показники доходів міського 

бюджету на 2016-2018 роки, Індикативні прогнозні показники міського 

бюджету на 2016-2018 роки за видатками та кредитуванням, Індикативні 

прогнозні показники міського бюджету на 2016-2018 роки за видатками та 

кредитуванням, Індикативні прогнозні показники місцевого боргу та 

гарантованого територіальною громадою міста боргу на 2016-2018 роки, 

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2016-2018 роки за 

фінансуванням);  

9) прогнозний графік погашення та обслуговування місцевого боргу та 

гарантованого територіальною громадою боргу (Прогнозний графік 

погашення запозичення від НЕФКО, що залучається з метою фінансування 

інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та 

системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне», Прогнозний 

графік погашення та обслуговування  місцевого боргу та гарантованого 

територіальною громадою боргу в розрізі кредитів, м. Рівне);  



10) інформаційна довідка про коротко- та середньострокові позички, які 

було отримано з єдиного казначейського рахунку до міського бюджету та 

інформація щодо їх погашення; 

11) рішення Виконавчого комітету Рівненської міської ради № 50 від 

17.05.2016 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 12.01.2016 року № 2 «Про прогноз бюджету міста 

Рівного на 2017 та 2018 роки» з додатком (щодо зауважень до пакету 

документів надісланих 15 березня 2016 року).  

12) рішення Рівненської міської ради від 10 березня 2016 року № 290 

«Про зміни до бюджету міста Рівного на 2016 рік» з додатками (на 56 арк.), 

Рішення Рівненської міської ради від 31 березня 2016 року № 390 «Про зміни 

до бюджету міста Рівного на 2016 рік» з додатками (на 21 арк.) (03 червня 

2016 року).  

13) проект рішення Рівненської міської ради «Про залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Впровадження 

енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в 

бюджетних установах м. Рівне» з коригуваннями (виключені об’єкти застави).  

 

3. Прийнято рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради 

№ 50 від 17.05.2016 року «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Рівненської міської ради від 12.01.2016 року № 2 «Про прогноз 

бюджету міста Рівного на 2017 та 2018 роки».  

21 червня 2016 року отримано лист з Мінфіну щодо погодження 

обсягу та умов здійснення запозичення від НЕФКО. 

 

4. Прийнято рішення Рівненською міською радою «Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Впровадження 

енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в 

бюджетних установах м. Рівне» (23 червня 2016 року).  

 

5. Підготовка пакету документів для проведення аудиту міської ради 

(з 14 квітня 2016 року). 

Документи, що були зібрані та підготовлені для проведення аудиту: 

1) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців стосовно Рівненської міської ради (09.01.2007).  

2) Фактичну/поштову адресу міської ради та місцевого фінансового 

органу; телефон/факс, електронну пошту міської ради та місцевого 

фінансового органу. 

3) Статут територіальної громади міста та підтвердження його 

реєстрації (свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної 

громади). 

4) Регламент Рівненської міської ради. 



5) Рішення міської виборчої комісії (та відповідний 

протокол/рішення першого засідання міської ради) про обрання міського 

голови. 

6) Положення про управління бюджету і фінансів виконавчого 

комітету Рівненської міської ради. 

7) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців стосовно місцевого фінансового органу (яка є в 

наявності на найбільш пізню дату).  

8) Розпорядження міського голови про призначення начальника 

управління бюджету і фінансів (В.Шульги). 

9) Рішення міської ради про здійснення запозичення («Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Впровадження 

енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в 

бюджетних установах м. Рівне»). 

10)  Погодження Міністерства фінансів України щодо погодження 

обсягу та умов здійснення запозичення (21.06.2016). 

11) Рішення Рівненської міської ради № 64 від 14 січня 2016 року 

«Про бюджет міста Рівного на 2016 рік» (із визначеним граничним обсягом 

місцевого боргу).  

12) Підтвердження того, що рішення про скликання четвертої сесії 

сьомого скликання Рівненської міської ради, під час якої було прийнято 

рішення від 23 червня 2016 року «Про залучення кредиту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у 

трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. 

Рівне» (далі – Рішення) було доведено до відома населення не пізніш як не 

пізніш як за 10 днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення 

та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

13)  Підтвердження того, що проект Рішення було оприлюднено не 

пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.  

14)  Підтвердження того, що Рішення було оприлюднено на 

офіційному сайті Рівненської міської ради не пізніше п’яти днів з дня його 

прийняття. 

15)  Підтвердження оприлюднення протоколу пленарного засідання 

Рівненської міської ради, під час якого було прийнято Рішення. 

16)  Підтвердження оприлюднення результатів поіменного 

голосування за питання порядку денного пленарного засідання сесії 

Рівненської міської ради, під час якого було прийнято Рішення. 

17)  Копія рішення про загальний склад Рівненської міської ради 

сьомого скликання. 

18)  Копія протоколу четвертої сесії сьомого скликання Рівненської 

міської ради, під час якої було прийнято Рішення. 

19)  Копія результатів поіменного голосування депутатів четвертої 

сесії сьомого скликання Рівненської міської ради. 



20)  Копія Рішення «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та 

системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» з підписом 

міського голови та печаткою міської ради.  

 

6. Відкриття рахунку в Головному управлінні Державної 

казначейської служби України у Рівненській області для обліку кредитів та 

коштів, направлених на їх погашення. 

 

7. Ознайомлення, опрацювання, коригування відповідно до 

українського законодавства кредитного договору між Рівненською міською 

радою та НЕФКО (надання рекомендацій з юридичної точки зору та 

фінансової для редагування договору). 

29 листопада 2016 року відбулась робоча зустріч за участю міського 

голови В.Хомка та представників міста Рівного, що залучені до реалізації 

проекту з представниками корпорації НЕФКО та компанії Гарде.  

Основна мета зустрічі – представлення технічних консультантів та 

обговорення етапів реалізації проекту.  

 Консультантами відповідальними за надання підтримки місту у 

виконанні Проекту призначено: 

Консультант з моніторингу – компанія “ENSI” AS, контактна особа: 

Гриценко Наталія. 

Консультант із підтримки реалізації Проекту – компанія «Sweco 

International AB», контактні особи:Gunnar Bark, Mikael Jönsson. 

Субпідрядний консультант із підтримки реалізації Проекту – компанія 

“GARDE”, контактні особи: Володимир Дебой, Ірина Цимбалюк. 

 

8. Формування складу робочої групи з реалізації інвестиційного 

проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи 

енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне», визначення функцій та 

обов’язків членів робочої групи.   

Підготовка та погодження Розпорядження міського голови «Про 

затвердження складу робочої групи із реалізації інвестиційного проекту 

«Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи 

енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне», керівник  робочої 

групи – Герман Віталій Ігорович, заступник міського голови. 

27 грудня 2016 року відбулось підписання кредитного договору з 

Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО на суму 9,2 

млн.грн. щодо реалізації інвестиційного проекту «Впровадження 

енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в 

бюджетних установах м. Рівне».  

 



9. Опрацювання технічного завдання для розробки проектно-

кошторисної документації на проведення заходів термомодернізації ЗОШ № 

18, навчально-виховного комплексу № 26, ЗОШ № 27 в м.Рівне. 

 

10. Розробка та затвердження Плану закупівель. 

 

11. Формування та погодження Тендерної документації, а саме:  

- розробка запрошення до участі в тендері; 

- розробка Інструкції для Учасників тендеру; 

- визначення критеріїв оцінки та кваліфікації Учасників тендеру; 

- визначення вимог замовника; 

- зіставлення загальних та особливих умов Контракту; 

- розробка форм тендерних пропозицій. 

 

12.  Формування тендерного комітету з оцінки тендерних пропозицій. 

 

13. Підготовка та погодження Розпорядження міського голови «Про 

затвердження тендерного комітету з проведення тендерних закупівель в 

рамках реалізації проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах 

та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне». 

3 травня 2017 року опубліковано запрошення до участі в тендері щодо 

виконання робіт з капітального ремонту ЗОШ № 18 та 27. 

19 червня 2017 року відбулося засідання тендерного комітету з оцінки 

тендерних пропозицій, на якому відбулось розкриття тендерних пропозицій 

Учасників. 

 

14.  Оформлення протоколу засідання тендерного комітету з 

розкриття тендерних пропозицій та складання звіту з оцінки тендерних 

пропозицій. 

25 липня 2017 року – сформовано звіт з оцінки конкурсних пропозицій 

та визначено переможця.  

16 серпня 2017 року – підписано договір з переможцем (підрядником) 

ТОВ «Фірма Опорядрембуд».  

 

У вересні 2017 року підрядником розпочато проведення 

енергоефективних робіт в ЗОШ № 18 та 27. 

В ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 Рівненської міської ради по вул. 

Карпинського, 15а у м. Рівному передбачено здійснення таких заходів: 

 Утеплення стін ( 3723,62 м²); 

 Заміни вікон (750,36 м²) та зовнішніх дверей (27,88 м²) на 

енергоефективні; 

 Встановлення протипожежних  металевих дверей (3,6м²). 

 



В ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради по Дубенській, 133 у 

м. Рівному передбачено здійснення таких заходів: 

 Утеплення стін (7161,95 м²); 

 Заміни вікон (607,23 м²) та зовнішніх дверей (54,64 м²) на 

енергоефективні; 

 Утеплення покрівлі  (3312,55 м²); 

 Заміна вікон (зенітних ліхтарів)  (179,28м²)  на енергоефективні; 

 Встановлення протипожежних  металевих дверей  (8,55м²). 

 
 

У листопаді 2017 року працівники управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій відвідали об’єкт ЗОШ № 27, на якому впроваджуються 

енергоефективні заходи: відбувається утеплення стін, даху, заміна вікон тощо. 

Проведено фотофіксацію уже зроблених робіт та висвітлено новину в мережі 

Фейсбук. 



 
  

21 листопада 2017 року – відбулось засідання робочої групи з реалізації 

проекту. Обговорено поточний стан виконання робіт з енергозбереження в 

ЗОШ № 18 та 27, можливість виконання будівельних робіт до кінця 2017 року 

та в разі отримання Траншу 2 кредиту в обсязі 4 970 824 грн. можливість 

використання цих коштів за виконані роботи в поточному році.  

Обговорено питання щодо подачі необхідних документів для формування 

Звіту прогрес 2. 

Грудень 2017 року – підготовка Екологічного звіту щодо прогресу 

реалізації проекту, а саме які зміни досягнуто у 2017 році в порівнянні з 2016 

роком стосовно таких показників: використання теплової енергії, викиди CO2, 

SO2, NOx, пил. Подача Звіту до відділу екології НЕФКО. 

У грудні 2017 року – підготовлено та подано до компанії НЕФКО Запит 

на надання Траншу 2 кредиту в розмірі 4 970 824 грн. 
 

 

 


