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                                                                       КОНЦЕПЦІЯ 
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                                   профілактики хвороб МОЗ України" 

Загальна частина 

      Концепція системи енергетичного менеджменту ДУ "Хмельницький обласний центр 

контролю та      профілактики хвороб МОЗ України" (далі - Концепція) розроблена з метою 

покращення політики енергоефективності та енергозбереженням  у відділах та відділеннях 

установи. 

Методологічною основою розробки Концепції є: 

1.Національний стандарт України ДСТУ ISO 50001:2014, що визначає вимоги до 

системи енергоменеджменту, норми та стандарти у сфері енергозбереження та підвищення 

енергоефективності. 

      2.Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1460 «Про 

впровадження систем енергетичного менеджменту».  

Основні поняття: 

Система енергетичного менеджменту - це система управління енергетичною 

інфраструктурою ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 

України" для скорочення витрат на енергоносії, яка спирається на політику у питаннях 

використання енергоресурсів, має власні цілі та завдання, відповідну організаційну структуру, 

кадрове та інформаційне забезпечення, особливі процедури планування, впровадження, оцінки 

діяльності у сфері енергоспоживання. 

Енергоменеджер - менеджер (фахівець) з організації ефективного використання енергії. 

Базовий рівень енергоспоживання - кількісний показник, що дає основу для порівняння 

рівня досягнутої енергоефективності. (ДСТУ ISO 50001:2014). 

Установа - в дане поняття включається бюджетна установа, що входять в систему 

енергетичного менеджменту незалежно від підпорядкування та повністю або частково 

фінансується за кошти                        бюджету. 

Основна маса придбаних енергоресурсів споживається у будівлях, які перебувають у 

користуванні відділів та відділень. Ці енергоресурси використовуються нераціонально через 

незадовільний технічний стан будівель, застарілі інженерні системи та енергетичне 

обладнання, а також недосконалу систему енергетичного менеджменту, яка б дозволяла якісно 

управляти витратами енергії та зменшувати видатки на енергоресурси. 

1. Мета і основні завдання системи енергоменеджменту 

Метою системи енергоменеджменту є формування професійних управлінських механізмів 

та прийняття рішень в сфері енергетичного функціонування установи, які повинні 

забезпечувати: 

- оптимізацію структури споживання енергоресурсів; 

- підвищення ефективності використання всіх видів енергоресурсів; 

- налагодження енергоефективної експлуатації будівель; 

- формування ощадної поведінки у споживачів енергетичних послуг; 

- впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів на 

всіх рівнях управління; 

- скорочення використання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів; 

- залучення інвестицій у процеси технологічної та енергоефективної модернізації 

інфраструктури установи. 

Для успішного виконання зазначених завдань необхідно забезпечити ефективне 

функціонування наступних підсистем: 



- моніторинг енергоспоживання; 

- планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; 

- залучення джерел фінансування заходів з підвищення ефективності 

енергоспоживання; 

- контроль за ефективністю впровадження заходів з енергозбереження; 

- навчання персоналу структурних підрозділів. 

1.1. Моніторинг енергоспоживання та впровадження організаційних заходів 

Основними задачами підсистеми моніторингу енергоспоживання є: 

- вчасне виявлення випадків перевитрат енергоресурсів, аварійних ситуацій та 

недотримання нормативних умов перебування відвідувачів та персоналу; 

- збір даних про фактичне споживання енергоресурсів; 

- збір даних про параметри мікроклімату в будівлях; 

- аналіз ефективності використання енергоресурсів в порівнянні з 

аналогічними закладами та нормативними значеннями; 

- збір даних про фактори, які впливають на рівень споживання енергоресурсів; 

- контроль за ефективністю експлуатації будівель і інженерних систем; 

- визначення фактичного рівня досягнутої економії в результаті впровадження 

заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; 

- формування переліку будівель, що потребують першочергового 

поглибленого аналізу та/або впровадження додаткових заходів з підвищення ефективності 

енергоспоживання; 

- створення підґрунтя для впровадження стимулювання ощадного 

енергоспоживання шляхом впровадження об’єктивних показників ефективності 

енергоспоживання. 

1.2.Планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання 

В зазначеній підсистемі ключовими завданнями є наступні: 

- на основі інформації отриманої від підсистеми моніторингу детальний аналіз 

ефективності енергоспоживання та шляхів її підвищення найбільш енергозатратних будівель; 

- підготовка технічних завдань на реалізацію проектів з підвищення ефективності 

енергоспоживання; 

- збір та аналіз даних по впровадженню заходів пов’язаних зі зниженням 

енергоспоживання (капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій тощо). 

1.3. Контроль за ефективністю впровадження заходів 

Забезпечення ефективності впровадження заходів включає: 

- контроль за реалізацією технічних заходів на етапах розробки проектної документації, 

виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, подальшого обслуговування (за 

потреби); 

- контроль за показниками енергоспоживання до та після реалізації заходів з 

підвищення ефективності енергоспоживання; 

- оцінювання ефективності вкладення коштів в енергоефективні заходи та 

функціонування системи енергоменеджменту; 

- організацію сервісного обслуговування заходів, в тому числі підготовку 

інструкцій та регламентів для персоналу та сервісних компаній. 

1.4. Навчання персоналу відповідального за ощадне енергоспоживання 

Навчання з питань ощадного енергоспоживання здійснюється: 

- в процесі впровадження системи енергетичного менеджменту та періодично; 

- після впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. 

3. Концептуальна модель системи енергетичного менеджменту 

Система енергетичного менеджменту  ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України"  поєднує в собі весь спектр завдань, які стосуються 

контролю за енергоспоживанням та умовами комфорту, планування видатків на придбання 

енергоресурсів, ефективної експлуатації будівель, енергоефективного проектування, 

будівництва та реконструкції об’єктів, залучення інвестицій. 

Реалізація концептуальної моделі системи енергетичного менеджменту дозволить створити 



сучасну систему, яка буде містити наступне: 

1. Цілісну  політику управління використанням енергії на засадах сталого розвитку. 

2. Створену спеціалізовану ланку з енергоменеджменту в системі управління 

установою, спроможну розробляти і втілювати у життя політику сталого енергетичного 

розвитку. 

3. Створену електронну базу даних про об'єкти енергоспоживання, засобів для 

оперативного збору та аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному об'єкті 

та фактори, які суттєво впливають на це споживання. 

4. Створену систему контролю та звітності у питаннях ефективності використання 

енергоресурсів 

5. Розроблений механізм мотивування енергоощадної поведінки персоналу та 

споживачів. 

В систему енергетичного менеджменту входять всі відділи. відділення та лабораторії 

ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" 

 

Відповідальним особам в структурних підрозділах у  підпорядкуванні якого знаходяться 

будівлі чи окремі приміщення є завідувач відділу. відділення, лабораторій які відповідають за 

енергетичне функціонування відповідного приміщення, будівлі або групи будівель. 

Відповідалтьні особи забезпечують щоденно (у робочі дні): 

- внесення  показників приладів обліку по всіх видах енергоресурсів, які споживають 

підпорядковані їм приміщення або будівлі в журнали ; 

- аналіз енергоспоживання підпорядкованих їм приміщень або будівель, за необхідності 

проводять коригувальні та запобіжні дії для усунення можливих неполадок та несправностей 

у межах своєї компетенції і повідомляють керівнику.; 

- проведення роз’яснювальну роботу з працівниками своїх підрозділів для підвищення їх 

поінформованості щодо шляхів та способів покращення енергетичного функціонування 

будівель та енергоощадної поведінки; 

- надання пропозиції  енергоменеджеру та відповідним керівникам щодо покращення 

енергетичного функціонування та проведення заходів з підвищення рівня енергоефективності 

будівель, за які вони відповідають. 

- при виявленні фактів невиправдано великого споживання енергоресурсів або у випадку 

аварій негайно вжити всіх необхідних заходів для припинення втрати енергоресурсів та 

повідомити енергоменеджера. У разі, якщо збільшення споживання енергоресурсу сталося 

внаслідок аварії чи іншої надзвичайної ситуації, протягом 2 робочих днів подає у 

енергоменеджеру підтверджуючі документи із зазначення причин втрати енергоресурсів, 

кількості втрачених енергоресурсів та заходами, які були здійснені для вирішення проблеми та 

запобігання виникнення подібних проблем у майбутньому. 

 Енергоменеджер : 

- аналізує дані щоденного енергоспоживання всіх приміщень та будівель, що включені в 

систему енергомоніторингу 2 рази в місяць; 

- проводить необхідні коригувальні та запобіжні дії у сфері енергозбереження та 

енергоефективності; 

- координує роботу в сфері енергозбереження та енергоефективності; 

- розробляє пропозиції щодо підвищення рівня енергоефективності будівель та за 

необхідності готує заявки для участі в державних програмах та проектах міжнародної технічної 

допомоги; 

- організує роботу з підвищення поінформованості працівників установи у сфері 

енергозбереження та енергоефективності; 

- надає необхідні консультації щодо питань енергоефективності та відновних джерел 

енергії; 

- проводить розрахунок базових рівнів енергоспоживання та лімітів на споживання 

енергоресурсів спільно з планово економічним відділом; 

- розробляє річні ліміти в розрізі будівель та енергетичних ресурсів та доводить до 

виконання структурним підрозділам спільно з планово економічним відділом; 



- проводить повну інвентаризацію приладів обліку по всіх видах енергоресурсів, які 

споживають будівлі установи, перевірити справність зазначених приладів; 

- погоджує придбання енергоефективного обладнання та виконання робіт з реалізації 

енергоефективних проектів; 

- обстежує відділи та відділення щодо ефективного використання енергоресурсів. 

4. Впровадження і функціонування системи енергетичного менеджменту 

4.1.Порядок впровадження і функціонування системи енергетичного менеджменту 

4.1.1. Керівник установи 
- призначає наказом по установі спеціаліста енергоменеджера та відповідальних за 

енергозбереження та ведення щоденного енергомоніторингу по кожному підпорядкованому 

підрозділу, включивши ці функції в їх посадові обов’язки; 

- визначає особу (осіб), яка зможе виконувати обов’язки енергоменеджера у період 

його відсутності (перебування у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або відсутність з 

інших поважних причин); 

- забезпечує енергоменеджера комп’ютеризованим робочим місцем з доступом до 

мережі Інтернет та робочою електронною поштою; 

- у разі зміни енергоменеджера установи, новий енергоменеджер (або особа яка 

виконуватиме його обов’язки) повинні бути призначені керівником установи відповідним 

наказом протягом 5 робочих днів від дати зміни енергоменеджера. 

 

4.1.2. Відповідальній особі: 

- вести журнали обліку споживання енергоресурсів по всіх підпорядкованих будівлях 

(журнали повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печатками відповідної 

установи або підприємства) за формами, що наведені в Додатку 1 до Концепції, по всіх видах 

енергоресурсів; 

- щоденно (у робочі дні) знімати покази лічильників по всіх видах енергоресурсів, а в 

опалювальний період - ще й покази споживання теплової енергії та внутрішньої температури у 

закладі (згідно Форм №2 та №3 у Додатку 1 до Концепції) та реєструвати їх в журналі. 

Якщо на час прийняття Концепції журнали обліку були відсутні, протягом 5 робочих днів 

від дати прийняття Концепції, зазначені журнали повинні бути заведені. 

Покази повинні бути зняті та внесені в журнал в період з 800 до 1000 год. 

Покази споживання теплової енергії та внутрішньої температури необхідно подавати лише 

в опалювальний період. 

 

4.1.3. Енергомендеру установи: 

Щомісячно проводити аналіз споживання та здійснювати контроль енергоресурсів 

установи за попередню добу або за період від попереднього показу лічильника. 

Щоквартально аналізувати дотримання місячних лімітів та порівнювати споживання 

закладів з аналогічним періодом попереднього року. 

Щорічно розробляє ліміти споживання енергоресурсів в натуральних одиницях для всіх 

відділів та відділень . 

Постійно погоджує придбання енергоефективного обладнання та впровадження 

енергоефективних заходів. 

4.2.Реалізація заходів з підвищення енергоефективності та придбання нового обладнання 

4.2.1. При плануванні енергоефективних заходів, на етапі формування технічного 

завдання погоджувати з  енергоменеджером: 

- утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (фундаменту, підвалу, цоколю, 

фасаду, горища і/ або даху); 

- заміну вікон; 

- заміну вхідних дверей; 

- заміну, повну або часткову модернізацію системи опалення, гарячого та/ або 

холодного водопостачання; 

- заміну, модернізацію або встановлення нової запірної арматури, систем зливу води (в 

санвузлах); 



- заміну підлогового покриття/ підлоги в приміщеннях будівлі; 

- встановлення нових або модернізацію існуючих індивідуальних теплових 

пунктів; 

- встановлення нових або модернізацію існуючих систем вентиляції та/ або 

кондиціонування повітря; 

- монтаж нової або модернізацію (повну або часткову заміну) існуючої системи 

освітлення; 

- капітальний ремонт; 

- термомодернізація (комплексна або часткова) будівлі; 

 

4.3. Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту 

Відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001:2014 «Системи енергетичного менеджменту» 

передбачається наступне: 

- забезпечення постійної перевірки/ періодичної повірки всіх засобів вимірювання в 

системі енергетичного менеджменту; 

- забезпечення через певні інтервали часу узгодження відповідності системи 

енергетичного менеджменту українським нормам та законодавчим актам, з метою постійного 

вдосконалення; 

- створення системи коригувальних та попереджувальних дій щодо невідповідності в 

енергетичній результативності. 



 

Додаток 1 

Форма № 1 

Журнал обліку використання енергоресурсу 

(електроенергія, холодна вода та за наявності - газ і гаряча вода) (назва установи) 

Назва та адреса будівлі: 

Номер журналу: 

Журнал розпочато: (дата) 

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи 

Постачальник енергоресурсу: 

№ лічильника: 

№ Дата Час Показник лічильника 
Особа, яка знімала покази 

ПІБ Підпис 

      



 

 

 

Додаток 2 

 

Журнал обліку використання теплової енергії* (назва установи) 

Назва та адреса будівлі: 

Номер журналу: 

Журнал розпочато: (дата) 

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи 

Постачальник енергоресурсу: 

№ лічильника: 

Одиниці виміру теплової енергії лічильника: 

№ Дата Час 
Показник 

лічильника 

Обсяг 

теплоносія, 

що пройшов 

через 
лічильник, м. 
куб 

Температура 

теплоносія, 

0С 

Особа, яка знімала 

покази 

На 

вході 

На 

виході 
ПІБ Підпис 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              
* Даний журнал ведеться лише в період споживання теплової енергії (в опалювальний період): перший запис повинен відповідати початку опалювального періоду, останній запис 

повинен відповідати завершенню опалювального періоду. 


