
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 17 жовтня 2011 р. N 1056 

Київ 

Деякі питання використання коштів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження 

Із змінами і доповненнями, внесеними  

постановами Кабінету Міністрів України  

від 11 липня 2012 року N 615, 

 від 14 листопада 2012 року N 1043, 

 від 24 липня 2013 року N 687, 

від 1 жовтня 2014 року N 491, 

від 8 квітня 2015 року N 231, 

від 12 серпня 2015 року N 614 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Покласти на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження повноваження 

щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Підтримка 

виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних 

джерел енергії". 

2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у 

спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм 

допомоги Європейського Союзу", в сумі 310000 тис. гривень Державному агентству з 

енергоефективності та енергозбереження за програмою 6361060 "Реалізація Державної 

цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки". 

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку. 

3. Забезпечити: 

1) Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження - погодження передачі 

бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету; 

2) після зазначеного погодження: 

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету; 

Державній казначейській службі - перерахування Державному агентству з 

енергоефективності та енергозбереження коштів відповідно до переданих бюджетних 

призначень. 



4. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження, що додається. 

5. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010 - 2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 

р. N 689 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2021), зміни, що додаються. 

  

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ 

 

 

Інд. 52 

  

 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження 

(Відшкодування частини суми кредитів на здійснення 

заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 

цього Порядку, взятих до набрання чинності 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 

2015 року N 614, здійснюється в порядку та розмірах, 

які діяли на момент укладення відповідного 

кредитного договору) 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді 

державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання 

Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в 

галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії", для здійснення заходів щодо 

ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі - бюджетні 

кошти). 

Для зарахування зазначених коштів до спеціального фонду державного бюджету Мінфін: 

відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті; 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2011 р. N 1056 



доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім 

курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення 

операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в 

іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування 

надходжень спеціального фонду державного бюджету. 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон. 

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231) 

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності. 

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також 

визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і 

заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. 

N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762). 

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету 

 Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615) 

3. Бюджетні кошти використовуються за програмою "Реалізація Державної цільової 

економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки" з урахуванням положень 

Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо 

співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. та Енергетичної стратегії України 

на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. N 1071, і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою 

економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 

(Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762; 2011 р., N 32, ст. 1347) (далі - Програма), 

зокрема на: 

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 491) 

1) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, 

реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, 

електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах 

комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій 

з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики; 

(підпункт 1 пункту 3 у редакції постанови 

 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687) 

2) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до 

необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива; 

3) стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних 

кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини 



суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, 

до яких належать: 

обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів; 

регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і 

матеріали до них; 

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної 

техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної 

електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього; 

світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері 

для місць загального користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) 

(крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх 

стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; 

обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових 

систем опалення, постачання гарячої води; 

обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у 

тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних 

вимикачів); 

теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до неї; 

система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до неї; 

двері для місць загального користування (в тому числі під'їздів, підвалів, технічних 

приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

(підпункт 3 пункту 3 у редакції постанов 

 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687, 

від 08.04.2015 р. N 231, 

 від 12.08.2015 р. N 614) 

4) підпункт 4 пункту 3 виключено 

(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687) 

4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом 

відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням 

будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім 

електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 



(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 491, 

підпункт 4 пункту 3 у редакції постанов 

 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231, 

 від 12.08.2015 р. N 614) 

4
1
) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом 

відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів, до яких належать: 

для одно- та двоквартирних житлових будинків: 

- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне 

додаткове обладнання і матеріали до них; 

- рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали 

до них; 

- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади 

обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної 

електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього; 

- обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх 

стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; 

- теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове 

обладнання і матеріали до неї; 

- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне 

додаткове обладнання і матеріали до неї; 

для квартир багатоквартирних житлових будинків: 

- радіатори опалення, регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні) та 

відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) та відповідне 

додаткове обладнання і матеріали до них; 

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної 

техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них; 

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної 

електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього; 

(пункт 3 доповнено підпунктом 4
1
 згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231, 

 підпункт 4
1
 пункту 3 у редакції постанови 

 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 



4
2
) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов'язаннями, 

взятими на облік органами Казначейства. 

(пункт 3 доповнено підпунктом 4
2
 згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231) 

5) підпункт 5 пункту 3 виключено 

(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687) 

6) підпункт 6 пункту 3 виключено 

(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687) 

7) підпункт 7 пункту 3 виключено 

(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687) 

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615, 

 у редакції постанови Кабінету 

 Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1043) 

4. Пункт 4 виключено  

(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231) 

5. Використання бюджетних коштів для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього 

Порядку, здійснюється за такою процедурою: 

1) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, 

Держенергоефективності на підставі конкурсу та у порядку, визначеному 

Мінекономрозвитку, проводить відбір енергоефективних проектів. За результатами конкурсу 

головний розпорядник бюджетних коштів перераховує бюджетні кошти розпорядникам 

бюджетних коштів нижчого рівня; 

2) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, 

Держенергоефективності за результатами проведення процедури закупівлі укладає договори 

з переможцями процедури закупівлі (підприємствами та організаціями незалежно від форми 

власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних 

робіт; 

(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови 

 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687) 

3) підпункт 3 пункту 5 виключено 

(пункт 5 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687, 



підпункт 3 пункту 5 виключено згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231) 

(пункт 5 у редакції постанов Кабінету 

 Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615, 

 від 14.11.2012 р. N 1043) 

4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку, 

Держенергоефективності щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених 

договорів про взаємодію з публічними акціонерними товариствами "Державний ощадний 

банк України", "Державний експортно-імпортний банк України", публічним акціонерним 

товариством акціонерний банк "Укргазбанк" (далі - уповноважені установи) та зведеного 

реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого 

підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають 

відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для 

погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів 

перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті 

в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту. 

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами на 

здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку. 

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені 

установи подають Держенергоефективності щомісяця до 20 числа наступного періоду два 

примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, 

передбаченого підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку. 

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої 

установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове 

використання кредитних коштів, включаються уповноваженою установою до зведеного 

реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою 

таких документів. 

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у 

державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в 

порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів 

позичальників. 

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких 

розмірах: 

40 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього 

Порядку, але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного 

будинку за одним кредитним договором; 

(абзац сьомий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

20 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього 

Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором; 

(абзац восьмий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 



30 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4
1
 пункту 3 цього 

Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором. 

(абзац дев'ятий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку 

призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту здійснюється одноразово в таких 

розмірах: 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом десятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього 

Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором; 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

70 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4
1
 пункту 3 цього 

Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором. 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

У разі коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично 

проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено 

субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування 

такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 

3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою 

формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного 

будинку за одним кредитним договором): 

P = 40 % х (Nз - Nс) / Nз + 70 % х Nс / Nз, 

 

 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

де P - розмір відшкодування, відсотків; 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

Nз - загальна кількість квартир багатоквартирного будинку; 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 



Nс - кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично 

проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено 

субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з 

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614, 

 у зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять четвертий 

 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцять першим)  

За кожним заходом, передбаченим підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку, 

позичальник може отримати таке відшкодування лише один раз протягом одного 

бюджетного періоду. 

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, 

нарахованих згідно з умовами кредитного договору. 

У кредитному договорі у графі "цілі кредитування" зазначається посилання на відповідний 

підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., 

N 16, ст. 762). 

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього Порядку, 

уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен 

містити такі відомості: 

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи - позичальника; 

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або 

реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого 

номера); 

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо 

вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - 

позичальника; 

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої 

субсидії); 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом двадцять четвертим 

 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або 

фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку 

призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у 

разі, коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично 

проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії); 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом двадцять п'ятим 

 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614, 



 у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять перший 

 вважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять третім) 

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 4
1
 пункту 3 

цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-/багатоквартирний), згідно з даними, 

повідомленими уповноваженій установі позичальником; 

відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів, придбаних відповідно до підпунктів 3, 4 і 4
1
 пункту 3 цього 

Порядку); 

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору; 

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та 

відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях); 

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або 

матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу), 

що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях). 

Обов'язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного 

реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій 

документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов 

кредитного договору. 

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку 

призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

обов'язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного 

реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що 

підтверджують цільове використання кредитних коштів, копії документа (повідомлення або 

довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг. 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тридцять другим 

 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614) 

У разі коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-

будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично 

проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено 

субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов'язковою 

умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру 

позичальників є подання таким позичальником, крім копій документів, що підтверджують 

цільове використання кредитних коштів, копій документів (повідомлень або довідок тощо), 

що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих 

будинках. 

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тридцять третім 

 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614, 

 у зв'язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять третій 

 вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - тридцять п'ятим) 

Для заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, до копій документів, що 

підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать акти виконаних робіт 



та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів. 

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в 

уповноважених установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання 

документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженою установою 

Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника. 

(пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою 

 Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 491, 

підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови 

 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231) 

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 

установленому законом порядку. 

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень 

бюджетного законодавства. 

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 

(створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в 

органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних 

коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

8. Виконавці робіт та надавачі послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, 

включаючи послуги з придбання товарів, подають щокварталу до 5 числа наступного місяця 

відповідальному виконавцю бюджетної програми звіт про виконання робіт та надання послуг 

у натуральних і вартісних показниках. 

Відповідальний виконавець бюджетної програми подає щокварталу до 10 числа наступного 

місяця головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про використання бюджетних 

коштів та здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, з результатами їх 

аналізу та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань (у разі наявності). 

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця 

Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном. 

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету 

 Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615) 

9. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку 

спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок 

бюджетних коштів. 

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються 

відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник 

України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво 

яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної 

власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 



(Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674), та 

Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник 

України, 2011 р., N 32, ст. 1359). 

12. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, що визнані банкрутами, 

стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які 

реорганізовуються або ліквідуються. 

13. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому 

порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта. 

  

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 

роки 

1. У пункті 3: 

1) підпункт 2 і абзац сьомий підпункту 5 виключити; 

2) доповнити пункт підпунктами 10 - 12 такого змісту: 

"10) науково-технічне забезпечення здійснення заходів, що передбачені Державною 

цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 

роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 

(Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762; 2011 р., N 32, ст. 1347), у тому числі: 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми; 

11) проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної 

енергетики; 

12) проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів 

розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.". 

2. У пункті 4: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2011 р. N 1056 



1) в абзаці другому цифри і слово "1 і 8" замінити цифрами "1, 8, 10 - 12", а слова 

"конкурсних торгів" замінити словами "процедури закупівлі"; 

2) абзац третій виключити. 

3. У пункті 5 після слова "облік" доповнити словом "бюджетних", а слова "у порядку, 

встановленому Казначейством" замінити словами "в установленому законодавством 

порядку". 

____________ 
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