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Про затвердження Положення про 

систему енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах Лиманської

територіальної громади 

 

 

З метою запровадження комплексу інструментів, які створять нормативно-

правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи впровадження систем 

енергетичного менеджменту на місцевому рівні та в окремих бюджетних 

установах, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 

№732-р «Про план заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах»,згідно до Указів Президента від 28.02.2008 року №174/2008 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів та від 16.06.1999 №662/99 «Про заходи щодо скорочення 

енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казеними 

підприємствами», керуючись ст. 26, 59, 60Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про систему енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах Лиманської територіальної громади (додається). 

2. Рішення Лиманської міської ради від 22.02.2018 №7/42-1914 «Про 

затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах Лиманської об’єднаної територіальної громади» із змінами, внесеними 

від 19.03.2020 №7/76-5181 визнати такими, що втратило чинність. 

3. Керівникам виконавчих органів Лиманської міської ради, комунальних 

некомерційних підприємств, установ та закладів, що отримують кошти з міського 

бюджету на оплату за спожиті енергоресурси: 



3.1. Здійснити заходи по запровадженню системи енергетичного 

менеджменту згідно з даним Положенням; 

3.2. У місячний термін з дня прийняття даного рішення визначити 

відповідальних за здійснення заходів із впровадження системи енергетичного 

менеджменту. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

головного спеціаліста з питань державної допомоги суб’єктам господарювання 

виконавчого комітету Лиманської міської ради Переволоцьку Н.О. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (Токарчик) 

та заступника міського голови Сироватську І.Л. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Затверджено  

         рішенняЛиманської  



         міської ради   

         від _________2021 №____ 

 

    Положення      

 про систему енергетичного менеджменту в бюджетних 

 установах Лиманської територіальної громади. 

    1. Загальні положення. 

 Метою затвердження Положення є створення системи енергетичного 

менеджменту Лиманської територіальної громади шляхом організаційного 

забезпечення постійно діючої системи управління ефективністю енергоспоживання 

закладів, що фінансуються з бюджету Лиманської міської територіальної громади 

(далі – бюджет Лиманської МТГ).        

 Це Положення розроблено відповідно до діючих в Україні стандартів з 

енергозбереження та встановлює вимоги до керівників та фахівців підрозділів 

бюджетних установ Лиманської територіальної громади (далі- Лиманська ТГ), 

виконавчих органів місцевих рад, бюджетних установ і комунальних підприємств 

щодо підтримання та покращення процедур аналізу ефективності 

енергоспоживання, підготовки та реалізації проектів, направлених на підвищення 

ефективності енергоспоживання.       

 Дія цього Положення розповсюджується на бюджетні установи та об’єкти 

Лиманської ТГ витрати на енергоресурси для яких здійснюються з бюджету 

Лиманської МТГ.  

 Функції організації та координації роботи системи енергетичного 

менеджменту покладаються на головного спеціаліста з питань державної допомоги 

суб’єктам господарювання виконавчого комітету Лиманської міської ради 

(енергоменеджера Лиманської ТГ). 

 Управління ефективним використанням енергоресурсів здійснюється за 

наступною організаційно-виконавчою структурою системи енергетичного 

менеджменту: 
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за напрямок 
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    Основні терміни, які     

 використовуються в цьому Положенні: 

 Енергетичний менеджмент – процес управління енергоресурсами, 

спрямований на забезпечення їх раціонального та ефективного використання. 

 Енергоефективність – співвідношення між досягнутими результатами 

діяльності бюджетної установи і обсягами споживання енергії для досягнення цих 

результатів. 

 Енергоменеджер Лиманської ТГ – відповідальна особа, яка відповідає за 

енергоменеджмент в Лиманській ТГ. 

 Енергоменеджери за напрямком – відповідальні особи, які здійснюють 

контроль за моніторингом та функціонуванням системи енергомоніторингу та 

ефективним використанням енергоресурсів в бюджетних установах за напрямком 

сфери діяльності. 

 Енергоменеджери об’єктів – особа, відповідальна за збір та внесення до 

системи енергомоніторингу щоденної інформації про споживання енергоносіїв в 

будівлях бюджетної сфери. 

 В виконавчому комітеті Лиманської міської ради визначається відповідальна 

особа - енергоменеджер, який відповідає за енергоменеджмент в Лиманській ТГ. 

енергозбереження 

Енергоменеджер 

Лиманської ТГ 

Енергоменеджери за 

напрямком 

Енергоменеджери 

об’єктів 



 В кожному управлінні, відділі міської ради та її виконавчих органах, 

комунальному підприємстві та бюджетній установі визначається відповідальна 

особа - енергоменеджер за напрямком,відповідальний за ефективне споживання 

енергоресурсів. Зазначені спеціалісти готують та передають до енергоменеджера 

Лиманської ТГ інформацію про: 

- фактичні показники споживання енергоресурсів; 

- виконані та заплановані роботи, що впливають на споживання 

енергоресурсів; 

- пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання; 

- показники параметрів мікроклімату в підпорядкованих будівлях. 

 

 ЕнергоменеджерЛиманської ТГ узагальнює та аналізує отримані звіти, подає 

узагальнену інформацію разом з аналізом та пропозиціями міському голові та до 

виконавчого комітету. 

 Особи, відповідальні за ефективне споживання енергоресурсів, у своїй 

діяльності керуються чинним законодавством України, нормативними актами 

центральних органів влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

 За недотримання вимог Положення відповідальні особи несуть 

відповідальність відповідно до законодавства України. 

 Всі прилади обліку, за допомогою, яких здійснюється контроль споживання 

енергоносіїв, повинні бути сертифіковані на територіїУкраїни, внесені в реєстр 

засобів вимірювальної техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та 

згідно з актом введені в експлуатацію. 

 

   2. Функціонування системи. 

 2.1. Оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності. 

 Безперервне циклічне функціонування системи енергоменеджменту включає 

оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності, а також 

моніторинг реалізації енергоефективних проектів. Для досягнення мети 

застосування процедури енергоменеджменту на відповідальних осіб покладаються 

наступні обов’язки: 

  

 2.1.1. Заступник міського голови (згідно розподілу обов’язків): 

 - здійснює контроль та загальну координацію роботи енергоменеджера 

Лиманської ТГ, його взаємодію з виконавчими органами ради, комунальними 

підприємствами та бюджетними установами; 

 - забезпечує ведення переговорів з органами влади та міжнародними 

організаціями з питань ефективності енергоспоживання; 

 - контролює загальний стан енергоефективності закладів бюджетної сфери та 

стан реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання. 



 

 2.1.2. Енергоменеджер Лиманської ТГ: 

 - збирає та аналізує данні про енергоспоживання; 

 - здійснює моніторинг споживання енергії в підпорядкованих закладах; 

 - готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності; 

 - розраховує та подає на затвердження обгрунтовані базові рівні/ліміти 

споживання енергоресурсів та подає на затвердження головним розпорядникам 

бюджетних коштів; 

 - готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання в програму соціального-економічного розвитку; 

 - аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з 

підвищення ефективності енергоспоживання; 

 - готує самостійно або з залученням сторонніх компаній техніко-економічні 

програми енергоефективності та інші керівні документи в сфері ефективності 

енергоспоживання; 

 - визначає та постійно контролює питомі показники енергоспоживання та 

базові рівні енергоспоживання; 

 - вносить керівництву пропозиції, що стосуються організації і технології, а 

також нової інвестиційної політики; 

 - взаємодіє з іншими структурними підрозділами, а також сторонніми 

організаціями з питань підвищення ефективності енергоспоживання; 

 - подає пропозицiї міському голові про притягнення до вiдповiдальностi 

працiвникiв які надали інформацію не в зазначений строк. 

 

 2.1.3. Енергоменеджер за напрямком: 

 

 - збирає та передає дані про енергоспоживання та умови мікроклімату в 

приміщеннях енергоменеджеру Лиманської ТГ щодо будівель, які знаходяться на 

балансі установи, аналізує дані про енергоспоживання; 

 - готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності на рівні 

підрозділу; 

 - збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та 

поточних ремонтів, пов’язаних із зниженням енергоспоживання; 

 - готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання по своєму підрозділу в програму соціального-економічного 

розвитку та в інші міські програми. 

 

 2.1.4. Енергоменеджер об’єктів: 

 

 - збирає та передає дані про енергоспоживання та умови мікроклімату в 

приміщеннях, а також про виникнення аварійних ситуацій до енергоменеджера за 

напрямком; 

 - слідкує за дотриманням інструкцій з ефективного енергоспоживання; 



 - забезпечує виконання вимог енергоменеджера Лиманської ТГ та 

енергоменеджера за напрямком; 

 - надає пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання на 

своєму об’єкті. 

 

 2.1.5. Фінансове управління Лиманської міської ради: 

 

 - під час підготовки проекту бюджету Лиманської МТГ враховує методичні 

рекомендації Міністерства фінансів України щодо планування 

показниківспоживання енергоресурсів, основні макропоказники економічного і 

соціального розвитку України, показники індексу цін виробників та аналізу 

фактичного споживання енергоносіїв за попередні роки;     

   - приймає участь у підготовці документів (в межах компетенції) 

щодо участі в міжнародних проектах та програмах пов’язаних з впровадженням 

заходів з 

підвищення ефективності енергоспоживання. 

 

 2.1.6. Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лиманської міської ради: 

 

 - під час підготовки проекту програми соціально-економічного розвитку 

міста враховує рекомендації енергоменеджераЛиманської ТГ щодо необхідних 

заходів з підвищення ефективності споживання енергоресурсів. 

 

 2.1.7. Інвестиційний відділ виконавчого комітету Лиманської міської ради: 

 - аналізує доступні джерела фінансування заходів з підвищення 

енергоефективності та приймає участь в реалізації інвестиційних проектів, 

спрямованих на підвищення ефективності роботи міських структур. 

 - готує документи (в межах компетенції) щодо участі в міжнародних 

проектах та програмах пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення 

ефективності енергоспоживання. 

  

 

Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетних установах 

Лиманської  територіальної громади розроблено головним спеціалістом з питань 

державної допомоги суб’єктам господарювання. 

Головний спеціаліст з питань                        

державної допомоги суб’єктам  господарювання   Н.О. Переволоцька  

 

 

Секретар міської ради      Н.В. Ляшко  


