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БАli{тАнськА h4{ськА рлдА
Блit{тАнського рАЙону lч{икоJАТtsськоi оБлАстI

tsРtr{"8НАtsчий ком{тЕт

20 вересня 2018 року

рý&ýýЕЁ{жя

Башттанка Jф 182

Про затвердження Положення ITpo

систему енергетичнФго менеджментy
(енергоменеджсменту) та €нерг,этичнсго
монiторингу (енергомонiторингу) в
бюдхiетнiй сферi БаrдтанськоТ *б'сднаноТ
територiальноi' громади

З MeToro забезпечецая,еi:ект1,1вного викоýистання паливно-енергетичних
pecypciB _v бюд;кетнiЙ ;фер: ýэi-::анськоi об'сднаноi територiальноТ громади,
реалiзацiТ рiшеаня nqicbKcr :;эд:а вiд 22"i2.2}17 ЛГ9 19 uПро присднання дс
европейськоТ iнiцiативи <<Уlсда laepiB>>, враховуIочи вимоги нацiональногс
стандартiz ýСТУ iSO 5***i:fiJi.4 <Fнергозберэ;кення. Системи енергетиLiного
менед}к}дент},. Виьясэ;-и Tz еэ.тзЁова iцOдо використання (ISO 50001:20tr l,
IDT);>, керуючись Зекоь;о.*"ц У'::,:,:._;и ,,Про енергозбереження)), ст. 40 Закону,
YKpeTHla ul]po Mic,leBc сэ:чtовр}lý},tsаiiня в YKpaTHi>>, виконавчий KoMiTeT MicbKoT

Ради

ВИРili{х8;

i . 'JaT в.-sдити , io-1c;;i;:-..я;_ :;]с a.4;тс\lу енергетичного менеJ/hмент}
(енергомсне;liкменту) тii зi{"-rI,етичнсго монiторингу (енергомонiтсlрингу) в
бюджетнiй сферi Ба;;tталtськоТ об' сднаноТ територiальноТ громади.

2. Забезiтечити запрФЕад}кення систе\4и
енергомонiторингу згiдно з Г{о;ле;кення&,f .

З. Контроль за викФt{аЕiIiяfu{ данOго рiti_лення
заступ}iика пдiського гOлФви ýрагуновського Е . В.

енергоменеджменту та

покласти на першого

мiський голова I.B. Рубський



З/r'ГВЕ,РfrЖЕНО
Рirtэення виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT ради
20 вересня2018 року ЛЬ182

ГДФЛФ}КЕННЯ
про систее{у енер.етilчii*:о менедiкмеЁту (енергошленеджменту) та

енергетичного ьсонiтори :+i,rl (енергсьяонlторингу) в бюджетнiй сферi

Баrштанськоi' об'сднаЕоi територiальнот громади

t. Загалькяi жФлаiкеннrл

t. h{етою затвердjкепЕя Ёолох<ення 11ро запровадження сис,Iеýди

ен€ргоit'iоF{еджмент,у та €i{€ргоIviонlторингу е бьолхсетнiй сферi БаштанСЪКОТ oTГ
(далi - Полоiк еная} с форъа5,*зlНiiЯ, комплекснсго пiдходу шодо ефективного

впровад}кеliнЯ енерг€тИчii*ГО lч1€ý€ДЖменту та налагод}кення ефективноТ роботи
з iнфо;эмацiйною системоiо rа*аiторингу споживання паливно-енергетичних

peclrpciB ва об'сктах бюд;ке,iнеi ;,рери Еаштанськот отг,
2" Це i]олсженlтя розроблеао вiдповiдно до дirочих в YKpaTHi СТаНДаРТiВ З

енергозбере}кення та встарсtsлгОс виIdоги д* керiвчикiв та фахiвцiв бюд;кетнах

установ цдодо iriдтримання та fiоhраj_ц€ýýя дроцедур енергетичноl-о

монiторингу, щс дозвсля}оть вr]рФtsади,lи системний MicbKoT ради,виконавчих
органiв MicbkoT ради, бrодхtетних установ i комуналъних пiдприсмств iцодо

пiдтриьшання та ilокралценLlя, Ероцедур аналiз,ч ефективностi енергоспоживання,

пiдгЬтовКи -{а реалiзаriii тэооеr<тiiз, направлених на пiдвиlцення ефективностi

енергосп0]4(ива}{ня,

З. У цiz1 документацаэl-h:эоцед}.,рi використано TeKi визначеНня понять.

Б*оджtетна устанsва - оЁi-ан мiсцевого самоврядування, а також органiзацiТ.

cTBopegi ниN4 У встановЛеноý{У -орядку, цiо повнiстю утрим}тотъся за рахунок
вiдповiдного мiсцевого бюдх{ет,у .

Ёяяергомея{едiйiер- ссоб,.', t,оiiзFiаче]-iа наказоý{ вiдповiдальноЮ за збiР

iнформачiТ fiро стан стi*ъ:?1вэ-,iнЯ енергоресугсiв на закрiплених за Ее,Ю

об'ектах"
Е*яергопвэнедж{ер ycтaьi*Bpti - осоOа, призначена наказом вlщпоВlД[а.l]

за збiр iнформаuii про стаа сЕс;,ч7iзання еijергоресурсiв бюджетноТ будiвлi.
наказом вiдповi1дальноtсособа,

Е*аергоьееЁедiкsр гё;{уэеЕ*гФ атiдрсздЁлу - особа, призначена наказФь4

вiдповiдельцоiо за збiр iнфоэмэчiТ rTpo с,гаii споживання енергоресурсiВ З

пiдпорядко]]аних упр авl-riг;нго бrсд;кетних уста$ов.
Е*яергетичмий мохtiт*рижг сукугlнiсть заходiв, спрямованиХ аа

безперервне вiдстеэкення за сfiожиtsаi{ням енергоносiiв бюджетниьqи

установами з мето}о ВияЕJ-r€:lня зевiдповiдностей або порушень.
Екяергоефектревrхiсть _ сi;lввiдаешення мiж досягнутими результатаfulи

дiяльностi бrодхсетнот установи l обсяг,ами сFiоiкивання енергiт для досягнення

цих результатiв.
l*лформацiйкяа еис,Fе&яа gý*ýэгФмGжiторiа*ягу {nCE) - це автоматизоваI]а

СИСТеМiЭ, шо забезПь-Ч}'с з-вто_\4атизсэваний облriк та формування аналiтичноТ бази

даних rЦOДо Спо}iiиВаi1;iя енеэiетиqflих та lrодifих pecypciB з подалЬlпиМ Ti



викорисТанняМ длЯ KCIHTPC-:!j споживаЕ{ня енергоносiТв та досягненF{я

результатiв вiц впровадження сi{ергоефективних заходiв в закладах бюджетноТ

за рiшенням виконаЕчого копяiтету.

l[аливо-енергетичнi ресурЁи
rrеретворених видiв палива та снергiТ,

енергоефективностi,
Дiмiтж еilO}киваЕiнЁ еýерг*gqвсiýв - це гjэанична tsеличина витрат паливо-

енергетичних pecypciB, оозроблена на ocHoBi даних про споживання для

кожног,, KoEKpeTHoio об'скта, веJi.чина с динаъаiчноlо i пiдлягас корегуванн}о

господарствi.
trtrрилади облiку' за допомогоlо яких здiйснюетъся контроль за

споживанням енергоносiтв на об'сктах комуналънот власноотi с:

- лiчильники газу;

- лiчильники холодноТ води;
- лiчилъники TeпjioBoT еr=ергli;

- ;лiчильники електроенергii;
- термометри д.ця BИl\41P]/ темп€ратури зовнiшнього та внутрiшнього

повiтря.
Рацiональrае tsикФрЕ{стацtЕя калиЕФ-еЁергетичних pecypclts

досягнення максимальноi ефективностi Еикористання паливо-енергетичних

|."yp.iu при iснз4очсмУ piBHi ,эФзвиткУ технiкИ та технологiТ i одночасноl\4у

знижеь{нi техногэiitiого вп,lиts:t1 :Ie чавколиtjiнс гiриродt{е середовише,

РоэяэорядýЕяки 6*одэцtет*;ич коадтiв - бiоджетнi установи В особi Тх

керiвникiв, yпogнoBaxteHi ае стримання бюджетних асигнувань, взяття

бюдiкетних зобов'язань та эдtйс"*енЁя видаткiв з бrоджету.

4 Лiя цього Полож€Еiня юозповсюджустъся на бrоджетнi установи та
^"' ,;-;; ***,-",--,*о^о iйa*rооrься з бюджету мiсцевОгОоб'скти, витрати на енергоресу-рси для яких зд]

самоврядування.

особа або група осiб вiдповiдно до

органiзацii, яка (якi) вiдповiдаютъ за

енергоменеджменту та пiдвищення

5. Щане Положення дозволить забезпечити повне та якiсне наповнення

iнформацiйноi системи монiторинry необхiдними показниками, проведення

детzL.Iъного аналiзу використання енергетичних pecypciB на об'ектах бюджетнот

сфери Баiцтанськот отг, с]l5ияти ефективному tsпровадженню заходlв з

.*r.р.оrберея(енчя та реалiзацi l еl;ергоефектlавних проектiв у громадi,

2. Функlдiонуванкая системи енергоменеджменту та
енергомонiтоцэингу в Баштанськiй ОТГ

Безперервне ф_чrrкчлоll,уваЁая системи енергоменеджменту та

вклIочас оперативний контроль та

а також монiторинг реалiзащiТ
енергомонiторингу в Башзтанс;,l,:iй о,гг,

аналiз показникlв .,всрiс**ективностi,
енергоефектиtsних проект,iв.

7



д;я досягнення п,iети зестосування процедури монiторингу на

вiдпо вiдальних осi.б пок;rадеýо Фr,,акц;.ональнi обов' язки, зокрема:

Заст,ч::г,ик lаiсъкоiо го,]lови :

n здiйсцrос коi]троль ,iz загзхьну косрдинацiю роботи вiддiлу

енергетичного менеджмент}/1 l1oig Взасrrtодi;о з виконавчими органами ради,

комунальними rтlдприсмствамz та бюдrкетни\4и установами;
э контролю€ загальнир1 tта\l\ енергоефективностi закладiв бюджетноТ

сфери та отан реалiзат;iТ гlроекЪiв з пiдвищення ефективностi

енергоспо}кивання.
е забезпечус ts}iесенЁя "iдповлдних зьцiц та доповнень до посадових

iнструкц ъй прчrзначених осiб, ; чэстинi влаконання функчiй енергоменедяtерiв,

визнач€них деним IJолоэкеr1 {,ft|;:,

Керуючий справами ЕЕёк8навчФгФ к*пяiтету aqicbKoT ради:

ФкОнТролюСtsFtеСеНнявiДriовiДнихзмiнТаДоПоВненЬДоПосаДоВиХ
iнструкЦiй призН эчеYlиt' осiб, Е частинi виконання функчiй енергоменеджерiв,

визнечених даниь{ Пол охtенЕялд,

т.в.о. старости
територiа.1-1ьних

окiэугiв
Баштанськоi
об'сднаноТ

територiа"пьноТ
гро\lади

вiдповiдальна особа,

за енергомонiторинг
з вiддiлу освiти,
молодi та спорту

виконавчого
KoMiTeTy

БаштанськоТ MicbKoТ

ради

вiдповi цальна особа, за

енергомонiтOринг з

вiддiлу розвитку
культури та т}ризму
виконавчого комlтету
БаштанськоТ MicbKoT

ради

*

вiддiл енергомеЁеджменту, мунiцишальнrrх iнiцiатив та iнвестицiй
еЕергоменед)ltер

вiдповiда,rьнi
особи за

енергомонiтори
нг у ФАП

N4ал. i " Структура системи енергоменедх{менту та енергомонlторингу

б;сджетlrоi сфери БаrлтанськоТ СТГ,

Вiддй"lя ешергетичЕ{Фго еýежед}кмеЕ{ту :

о здiйснюе ствФренt{я. впроБадя{еЕня та

енергетичнот поlэiтики ;

всебiчне забезпечення

* +



э аналiзус данi rjpo е}iергосilоrкиваЁrЕя,
с гот.Yс рекомендацii цодо ,iiдвицення Ёiвня енергоефективностi;

а розраховус та fiодас нз .,Jетвердх{ення обгрунтованi базовi рiвнi/лiмiти
спох(ивання еijергоресурслв та Еодас на затвердження головним

розпорядникам бюдх<етних Kol;lTiB;

. 5lозробляс iнструкцiТ iц*до о]ладнФго еýергоспоживання'
о збирас та эr:аiтiзус данl lidодо tsиконаних та запланованих капiтальних та

потOчниХ peMoHTiB, пов'язаfiах зi зниж€нНям енергоспоживання;
о розробляс технiчнi заздання на викоЕIання робiт пов 'язаних з

пiдвищення м е ф екти зностi е;{еi]госil оживанЕя,
е готус пропозицiт rцодо вitлtочення прOектiв з пiдвищення ефективностi

енергосЕож{ивання в llpol-paM.v сс чiал bi{ о- еконо п,{iчного розвитку ;

о контролrюс ефективl+iст; рсалiзацlI проектiв з пiдвищення ефективностi

енергоспоживання в т. ч" з за,;тосуванням ГСКО-механiзму;
о готус самостiй;но або з за.тученням cTopoHHix коштпанiй TexHiKo-

економiчнi обrрунтування/ен€рг$аудитиlпро]рами енергоефективностi та iHrщi

kepiBHi документи в сферi ефективностi енергоспоживання;
с взасN{Одiс з iнrниьди с"р:/ктурними пiдроздiлами, а також стороннiми

органiзачiями з Iтитань rэiдвицеi:ня ефективностi енергоспоживання;

о здiйснюс процагуtsення зажливсстi енергоменеджменту,

Вiдповiдальыi оеоби з енергФý€еЕяедiкр{енту галузевих управлiнь та вiлдiлiв

здiйснюцоть:
9 tsпровадiкення те эабезуitчеljt{я еаsргетичноТ полiтики;

6 визначецня вiдповiдаль,-jих за зняття i]оказникiв приборiв облiку;

Ф в разi вiдсутностi вiдговiдальних осiб у бюдх<етних будiвлях свог0

вiддiлу, сапдостiйне внесеýFiя в СистеIчiч показникiв споживання енергетичних

pecypciB з наявних приладiв сблiк_ч (;-riчильникiв);

" органiзацiло проЕедення ог;iядiв та ана,тiз стану ввiрених об'сктiв на

предмет вст,ановлення ен€рговитрат;

е контроль tsитрат pecypciB згiдно з встановjiеними лiмiтами;

о шlомiсячну фiксацir* да::z;х цодо дiючих тарифiв на енергоносii;

Ф перiс}дичнi огляди пiдксЕiтрольних об'сктiв та визначення проблемних

мiсць за результатами оrля.аiв;

о збирас та ана:эiзус давi цодо викоiiаних та запланованих робiт, Iцо

Вiдповiдальнi за енергомокriторинг у бюд}кетних булiвлях здiйснюють :

с облiк лiчильникiв енергOносiТв в булiвлi(ях) та внесення вiдповiдних

даних до i нформ ацi йноТ с ист е|,: А ivioнiTop иr'-у

I



'r..-_-_

с щодецЕе (ts робочi дЕi та)Itýя, з 9:00 до 12:00 години) зняття показникiв
споживаНня еiiерГетичниХ peсy-pсiB з наявн7iх fлриладiв облiку (лiчильникiв) та
внесення ik до iнфорпдацiйноТ систех,iи монiтооингу.

ý rцоденirу фiксачiю се]iедньофактичнот внутрirлньоi температури у
примirценнях булiвлi{ях} пiд чaс оi{алtоtsальЕого перiоду"

0 виконаннЯ rцодеi{ýс|О Jгляду BHyTpiiiiHix комунiкацiй (вiдсутнiсть
протiкань в системах тецло-Ёодог{остачання та iншого обладнання, справнiсть
системи електропостачаiiн.ч тэ освiтлення).

с здiйснення шоденногс KoE{TpOJEo
електропOстачаннr{;

за рацiона,чьним використаннrIм

с збирае та аналiзус данi tцодс виконаних та запланованих робiт, що
впливають на сIтоживання ен€ргоресурсiв;

s гýроilозицiт по iэiдвицез'л,* ефективностi еiiергоспоживання

3. Навчанця енергоменеджерiв
навчання енергоменедх<ерiв, вiдповiдаJIъних за впровадження системи

енергоменеджменту та енергомонiторингу в бюджетнiй сферi Баштанськоi
отг, спрямоване на пiдвищення якостi професiйних навикiв, формування у HIrx
,врlсокого професiоналiзму, майстерностi, с)ласного економiчного мислення,
вмiння працIовати та викOнувати покладенi на них обов'язки в нових
економiчних умовах, забезпечення на цiй ocHoBi високоТ продуктивноi працi та
досягнення максималъноТ eKoHoMii енергоресурсiв.

+.Вiдязовiдалькяiсть

1. Керiвники бюд/iiеТаИх установ {особи, вiдповiдальнi за органiзацiю
систеN4и енергомонiторичг1, ; бюджетних 1rстановах) несуть персонfu-rь}iу
вiдповiдалънiстъ за дотDи.rrаFi;-iя Еимог Порядку, повне наповнення
iнфорп,tацiйноi системи еце,ргоiцоэiторингу Даниу\и, своечасне подання звiтiв та
iнформацiй;

а На перiод вiдс,vтi;остi осi;овних призначених осiб, вiдповiдальних за
монiтоlэинг rrоказникiв п*и'вадiв облiку та за ведення систеь{i]
енерr,омснiторингу, ts?iзцачеFоть эсiб, якi виконуiоть ix обов'язки, таким чином
забезпечуючи безперервнiсть qзункцiонуванЕя системи енергомонiторингу в
бюд;кетнiй ycTaнoBi.

е Енергоменеджери НеС-_ч;ý5 дисциплiнарFIУ вiдповiдальнiсть за
достовiрнiсть внесених д0 i:lформаr:iйноt сисf,еми монiторингу даних та
налех(не викснання fiск"]lадеýих *бов'язкiв згiдно з пунктом 2 Положення.

2, У разi неви](онэ:i:iя чи i{есво€часного виконання Положення
здiйснiосться зменцIеriня вiдr+ткiв i;ремiй особам, якi були визначенi
вiдповiдальними за монiтори.-iг показникiв приладiв облiку та за ведення
системи ei{ep гомонi тори;нl,v з;.l;нс дан огс trJолох<ення.
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