
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "24" вересня 2019 року                       № 549 

 

Про затвердження Положення 

про систему енергетичного  

менеджменту в бюджетній сфері  

міста Кропивницького 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 40, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону 

України «Про енергозбереження», пункту 3 частини 3 статті 3 та статті 5 Закону 

України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.04.2017 № 732-р «Про затвердження плану заходів із запровадження систем 

енергетичного менеджменту в бюджетних установах», враховуючи вимоги 

національного стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи 

енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання           

(ISO 50001:2011, IDT)» та з метою забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити Положення про систему енергетичного менеджменту               

в бюджетній сфері міста Кропивницького (далі – Положення), що додається. 

 

2. Створити міську комісію з моніторингу дотримання вимог утримання 

будинків, будівель, споруд комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького (далі – Комісія) у складі згідно з додатком.  

 

3. Комісії у своїй діяльності керуватися Положенням про систему 

енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького. 
 

4. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, 

комунальних установ, підприємств та організацій, які мають на балансі або 

орендують окремі будинки, споруди чи будівлі: 

1) визначити осіб, відповідальних за впровадження енергоменеджменту 

та здійснення енергомоніторингу;    
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2) забезпечити запровадження системи енергоменеджменту та 

енергомоніторингу згідно з Положенням;  

3) про результати впровадження системи енергоменеджменту 

проінформувати департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького до 01 жовтня 2019 року. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду та       

Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Сива 24 46 46 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького          

«24» вересня 2019 року № 549 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про систему енергетичного менеджменту  

в бюджетній сфері міста Кропивницького 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Метою затвердження Положення про систему енергетичного 

менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького є створення міської 

системи енергетичного менеджменту шляхом організаційного забезпечення 

процедур енергомоніторингу на різних рівнях управління у виконавчих органах 

Міської ради міста Кропивницького, комунальних підприємствах, установах, 

організаціях, що фінансуються з бюджету міста. 

 

1.2. Положення розроблено відповідно до діючих в Україні стандартів з 

енергозбереження та встановлює вимоги до керівників і спеціалістів виконавчих 

органів міської ради, керівників, фахівців комунальних підприємств, установ, 

організацій щодо підтримання й удосконалення процесів моніторингу, контролю 

та оптимізації постачання і використання енергетичних ресурсів. 

  

1.3. Дія цього Положення поширюється на: 

департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького; 

керівників виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, а 

також осіб, відповідальних за впровадження енергоменеджменту та здійснення 

енергомоніторингу відповідних виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького; 

керівників комунальних підприємств, установ, організацій, які 

фінансуються з бюджету міста, а також осіб, відповідальних за моніторинг 

показників приладів обліку енергоресурсів у відповідних будинках, будівлях, 

спорудах;   

міську комісію з моніторингу дотримання вимог утримання будинків, 

будівель, споруд комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького.  

 

1.4. Системою енергетичного менеджменту є: 

проведення щоденного моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів 

(далі - ПЕР), який здійснюється шляхом внесення до програмного продукту 

«Енергоплан»    показників    приладів    обліку    енергоносіїв    (природний   газ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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електроенергія, тепло, холодна вода) або фактичних обсягів енергоресурсів 

(тверде паливо); 

здійснення аналізу ефективності енергоспоживання; 

виконання звітності щодо енергоспоживання; 

проведення  обстежень  міською комісією з моніторингу дотримання вимог  

утримання   будинків,   будівель,  споруд  комунальної  власності  територіальної  

громади міста Кропивницького в комунальних підприємствах, установах, 

організаціях міста для фіксації дотримання/недотримання норм температури 

повітря, відносної вологості повітря, швидкості руху повітря, інтенсивності 

теплового (інфрачервоного) опромінення та інших вимог, визначених 

санітарними нормами та правилами в галузі організації праці; 

прийняття відповідних управлінських рішень щодо впровадження  заходів 

з енергозбереження та енергоефективності відносно комунальних підприємств, 

установ, організацій міста.  
 

1.5. Система енергоменеджменту є багаторівневою організаційною 

структурою, до якої входять: 

профільний заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького; 

керівники виконавчих органів, а також особи, відповідальні за 

впровадження енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу; 

керівники та особи, відповідальні за моніторинг показників 

енергоспоживання безпосередньо на об’єктах комунальних підприємств, 

установ, організацій; 

міська комісія з моніторингу дотримання вимог утримання будинків, 

будівель, споруд комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького.   
 

1.6. Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль 

споживання енергоносіїв та вимірювання внутрішньої температури в 

комунальних підприємствах, установах, організаціях міста, повинні бути 

сертифіковані на території України, внесені до реєстру засобів вимірювальної 

техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та згідно з актом введені в 

експлуатацію. 
 

2. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА 

ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ В  МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ 
 

Для належного функціонування системи енергетичного менеджменту та 

енергомоніторингу в місті Кропивницькому: 
 

2.1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради: 

здійснює загальну координацію роботи з питань енергоменеджменту  

департаменту  з  питань   економічного   розвитку,   торгівлі  та  інвестицій,  його  
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взаємодію з виконавчими органами ради та комунальними підприємствами, 

установами, організаціями міста;  

забезпечує представництво міста в перемовинах з органами державної  

влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та 

іншими інституціями з питань енергоефективності;  

контролює  загальний  стан енергоефективності комунальних підприємств, 

установ, організацій та стан реалізації проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання. 

 

2.2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій:  

координує роботу осіб виконавчих органів, відповідальних за 

впровадження енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу; 

координує роботу щодо внесення даних до програмного продукту 

«Енергоплан» показників приладів обліку енергоносіїв (природний газ, 

електроенергія, тепло, холодна вода) або фактичних обсягів енергоресурсів 

(тверде паливо); 

розраховує та подає на затвердження обґрунтовані базові рівні споживання 

енергоресурсів по кожному об’єкту комунальних підприємств, установ, 

організацій міста; 

узагальнює результати роботи системи енергетичного менеджменту та 

готує відповідну інформацію та пропозиції профільному заступнику міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з 

підвищення ефективності енергоспоживання; 

контролює процес реалізації проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання, в т.ч. із застосуванням ЕСКО-механізму; 

організовує роботу міської комісії з моніторингу дотримання вимог 

утримання будинків, будівель, споруд комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького; 

взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, структурними 

підрозділами, а також іншими організаціями з питань підвищення ефективності 

енергоспоживання.    
 

2.3. Керівник виконавчого органу та особа, відповідальна за впровадження 

енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу: 

організовує роботу з підключення підпорядкованих виконавчому органу 

комунальних підприємств, установ, організацій до програмного продукту 

«Енергоплан»; 

забезпечує координацію роботи осіб, відповідальних за моніторинг 

показників енергоспоживання у підпорядкованих комунальних підприємствах, 

установах, організаціях міста; 

контролює визначення керівниками підпорядкованих комунальних 

підприємств, установ, організацій осіб, відповідальних за моніторинг показників 

енергоспоживання безпосередньо у відповідних будинках, будівлях, спорудах; 

аналізує стан дотримання затверджених лімітів споживання 

енергоресурсів; 



 

4 

проводить аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів по 

відношенню до аналогічного періоду минулого року; 

сприяє достовірності та своєчасності внесення даних про обсяги 

енергоспоживання до програмного продукту «Енергоплан» особами,  

відповідальними за ефективне споживання енергоресурсів у комунальних 

підприємствах, установах, організаціях;  

узагальнює пропозиції підпорядкованих комунальних підприємств, 

установ, організацій щодо пріоритетних до виконання заходів з 

енергозбереження  і  підвищення  енергоефективності та щороку  до  01  грудня 

надає  сформований  перелік  проектів до департаменту  з  питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій; 

забезпечує моніторинг реалізації проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання, в т.ч. із застосуванням ЕСКО-механізму. 
 

2.4. Керівник комунального підприємства, установи, організації та 

визначена ним особа, відповідальна за моніторинг показників споживання 

енергоресурсів: 

здійснює облік споживання енергоресурсів та функціонування системи 

енгергомоніторингу, шляхом проведення щоденного (в робочі дні тижня в 

інтервал часу з 09.00 до 11.00) зняття показників на приладах обліку споживання 

енергоресурсів та внесення їх до програмного продукту «Енергоплан» або 

передає телефонним зв’язком відділу енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій (у разі відсутності технічної можливості внесення до спеціалізованого 

програмного забезпечення); 

проводить щоденний оперативний контроль за споживанням енергетичних 

ресурсів. У разі відхилення в межах 20% (як в більшу, так і в меншу сторону) від 

споживання у порівнянні з показниками приладу обліку з попередньою добою 

з’ясовує причину відхилення та інформує відповідальну особу профільного 

виконавчого органу міської ради; 

збирає та передає дані про умови мікроклімату в приміщеннях протягом 

опалювального періоду до програмного продукту «Енергоплан», а також 

інформує про виникнення аварійних ситуацій керівника комунального 

підприємства, установи, організації або особу, відповідальну за впровадження 

енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу профільного виконавчого 

органу; 

організовує заходи з дотримання затверджених лімітів споживання 

енергоресурсів; 

забезпечує виконання вимог та доручень осіб, відповідальних за 

впровадження енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу 

відповідного виконавчого органу; 

організовує процес виконання технічного обслуговування інженерних 

систем, а також інших заходів, пов’язаних з підвищенням ефективності 

енергоспоживання; 

складає графіки проходження повірки приладів обліку, які затверджуються 

керівником комунального підприємства, установи, організації; 
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формує пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання на 

своєму об’єкті та надає їх особі, відповідальній за впровадження 

енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу профільного виконавчого 

органу. 

 

2.5. Міська комісія з моніторингу дотримання вимог утримання будинків, 

будівель, споруд комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького: 

перевіряє дотримання норм температури повітря, відносної вологості 

повітря, швидкості   руху  повітря,   інтенсивності   теплового  (інфрачервоного)  

опромінення та інших вимог, визначених санітарними нормами та правилами в 

галузі організації праці;  

виявляє факти недотримання норм температури повітря, відносної 

вологості повітря, швидкості руху повітря, інтенсивності теплового 

(інфрачервоного) опромінення та інших вимог, визначених санітарними 

нормами та правилами в галузі організації праці; 

фіксує шляхом складення акта стан дотримання/недотримання норм 

температури повітря, відносної вологості повітря, швидкості руху повітря, 

інтенсивності теплового (інфрачервоного) опромінення та інших вимог, 

визначених санітарними нормами та правилами в галузі організації праці; 

здійснює обстеження будинків, будівель, споруд комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького з власної ініціативи або за 

наявності відповідних звернень. 

 

2.6. Для належного функціонування системи енергоменеджменту, в тому 

числі роботи Комісії, можуть залучатись фахівці інших виконавчих органів, а 

також комунальних підприємств, установ, організацій.  

 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

3.1. Фінансове забезпечення організаційних та технічних заходів з 

енергозбереження в комунальних підприємствах, установах та організаціях 

здійснюється відповідно до діючих бюджетних програм, а також шляхом 

залучення міжнародної фінансової допомоги. 

 

3.2. У разі необхідності закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 

 

4. СТИМУЛЮВАННЯ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЕФЕКТИВНЕ 

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

 

4.1. Метою стимулювання комунальних підприємств, установ, організацій, 

їх посадових осіб, відповідальних за моніторинг показників споживання 

енергоресурсів, є виховання та розвиток культури раціонального та економного 

споживання  енергоресурсів, а також підтримання  зацікавленості у ініціюванні  
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заходів з економії житлово-комунальних послуг та енергоносіїв, розробці нових 

підходів до таких заходів. 

Керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, за 

погодженням профільного керівника виконавчого органу, рекомендується в 

Положенні про преміювання працівників внести зміни в частині стимулювання 

осіб, відповідальних за впровадження енергоменеджменту та здійснення 

енергомоніторингу, і здійснювати його у вигляді преміювання за ефективне 

споживання енергоресурсів, при досягненні економії споживання ресурсів, що 

знаходяться в їх розпорядженні.   

 

 

 

Директор департаменту –  

начальник управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій      Маріанна МОРКВА                                                 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького     

«24» вересня  2019 року № 549 

 

 

СКЛАД  

міської комісії з моніторингу дотримання вимог  

утримання будинків, будівель, споруд комунальної власності  

територіальної громади міста Кропивницького  
 

Голова комісії 
 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович 

 - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Заступники голови комісії: 
 

МОРКВА  

Маріанна Олександрівна 

 

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
  

РЯБОВА Ольга 

Вячеславівна 

- начальник відділу енергоменеджменту та 

промисловості управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 
 

Секретар комісії 
 

КОВЕНЯ  

Олександр Петрович 

- головний спеціаліст відділу 

енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  
 

Члени комісії: 
 

БОНДАРЬ Тетяна 

Володимирівна 

 

- головний спеціаліст фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров’я 

КОЗАЧЕНКО Юлія 

Михайлівна 

 

 

 

 

ТКАЧЕНКО Олена 

Юріївна 
 

- 

 

 

 

 

 

- 

головний спеціаліст  відділу капітального 

ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного 

управління житлово-комунального 

господарства  

 

технік І категорії відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

управління освіти  
 



 

    

 

 

ЩЕРБАК  

Микола Анатолійович 

 

 

- 
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інженер КЗ «Кропивницький  музей музичної 

культури ім. К. Шимановського» 

                    

 

 

Директор департаменту – начальник  

управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій             Маріанна  МОРКВА 


