
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Чернігівського 

НДЕКЦ МВС 

від 04.01.2023 № 2-н 

План  

діяльності системи енергетичного менеджменту 

Чернігівського НДЕКЦ МВС на 2023 рік 

 

          План діяльності системи енергетичного менеджменту Чернігівського 

НДЕКЦ МВС розроблено відповідно до вимог Порядку впровадження систем 

енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.12.2021 № 1460, інших актів законодавства у сфері забезпечення 

енергетичної ефективності. 

Завданнями системи енергетичного менеджменту Чернігівського НДЕКЦ 

МВС є: 

- формування цілісної політики з управління використанням енергії; 

- забезпечення функціонування, розвитку та вдосконалення системи 

енергетичного менеджменту; 

- створення електронної бази даних про об’єкти енергоспоживання; аналіз 

даних про споживання енергії та фактори, які суттєво впливають на її 

споживання; 

- вжиття заходів щодо енергоефективної експлуатації адміністративної 

будівлі; 

- створення системи контролю та звітності у питаннях ефективності  

використання енергоресурсів і комунальних послуг; . 

- ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на 

впровадження проектів модернізації об’єктів, що споживають енергоресурси. 

Операційними цілями системи енергетичного менеджменту Чернігівського 

НДЕКЦ МВС є: 

- підвищення енергоефективності адміністративної будівлі; 

- здійснення заходів контролю за енергоспоживанням, енергетичного 

аудиту для налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів. 

Ключовими показниками результативності роботи системи енергетичного 

менеджменту Чернігівського НДЕКЦ МВС є: 

- неперевищення обсягів споживання енергоресурсів базового рівня, який 

становлять показники 2022 року; 

- кількість залучених коштів на потреби підвищення ефективності 

енергоспоживання; 

- дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях. 

Отже, для забезпечення діяльності системи енергетичного менеджменту 

Чернігівського НДЕКЦ МВС, необхідно вжити наступних заходів: 



№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Виконавці Примітки 

1. Підготовка для затвердження та 

оприлюднення на веб-сайті 

Чернігівського НДЕКЦ плану 

діяльності системи енергетичного 

менеджменту на 2024 рік 

до 15.12.2023 О. Гуменський 

П. Литвин 

 

2. Запровадити моніторинг 

споживання паливно-

енергетичних ресурсів для 

доповіді на нарадах про стан 

виконання заходів стосовно 

дотримання суворого режиму 

економії при використання 

енергоносіїв та приведення 

обсягів споживання енергоносіїв 

для кошторисних призначень з 

урахуванням проведення 

енергосервісу (комплексу 

технічних та організаційних 

енергозберігаючих та інших 

заходів) 

Щоквартально, 

відповідно до 

плану 

проведення 

робочих нарад 

керівництва 

П. Литвин 

 

3. Під час проведення закупівель       

надавати перевагу 

енергозберігаючому обладнанню 

до 31.12.2023 Т. Шумило 

М. Комендант  

4. Застосовувати   енергоефективні 

освітлювальні прилади під час 

заміни ламп, що вийшли з ладу, 

після повного використання 

раніше закуплених 

до 31.12.2023 П. Литвин 

 

6. Укладати договори за кожним 

видом енергоносіїв, що 

споживаються у межах 

встановлених обґрунтованих 

лімітів споживання з урахуванням 

необхідності дотримання економії 

коштів 

за потреби Т. Шумило 

М. Комендант 

 

7. Провести повну інвентаризацію 

приладів обліку по всіх видах 

енергоресурсів, які споживаються 

в адміністративній будівлі та 

повірку засобів обліку 

у встановлені 

терміни, звіт 

до 31.12.2023 

С. Шацький, 

інвентаризаційна 

комісія  

8. У залежності від температури 

повітря змінювати температуру в 

опалювальній системі 

протягом 

опалювального 

сезону, звіт  до 

15.04.2023 

П. Литвин 

М. Комендант 
 

9. Провести заходи для запуску 

теплових котлів для опалення 

до 01.10.2023 П. Литвин 

М. Комендант 
 



будівлі НДЕКЦ у осінньо-

зимовий період 2023-2024 років 

10. Припиняти використання 

електрообігрівачів для приміщень 

(за умови належного 

функціонування системи 

опалення та підтримання 

належного температурного 

режиму у 

до 31.12.2023 О. Гуменський 

А. Гуртовой 

А. Столінець 

В. Коробко 

Є. Каплун 

Т. Діденко 

М. Філон 

Є. Киричек 

А. Павлюк 

Л. Синенко 

О. Лисенко 

М. Самойліченко 

С. Коваленко 

А. Лазаренко 

С. Шацький 

 

11. Забезпечити тримання у 

зачиненому стані вікон та дверей 

службових приміщень при 

використанні системи 

кондиціонування повітря або 

обігрівачів, здійснювати 

постійний контроль 

до 31.12.2023 О. Гуменський 

А. Гуртовой 

А. Столінець 

В. Коробко 

Є. Каплун 

Т. Діденко 

М. Філон 

Є. Киричек 

А. Павлюк 

Л. Синенко 

О. Лисенко 

М. Самойліченко 

С. Коваленко 

А. Лазаренко 

С. Шацький 

 

12. Проводити роз’яснювальну 

роботу з працівниками про 

необхідність економії та 

раціонального споживання 

енергоносіїв, не допускати 

освітлення приміщень у світлу 

пору доби 

до 31.12.2023 О. Гуменський 

А. Гуртовой 

А. Столінець 

В. Коробко 

Є. Каплун 

Т. Діденко 

М. Філон 

Є. Киричек 

А. Павлюк 

Л. Синенко 

О. Лисенко 

М. Самойліченко 

С. Коваленко 

 

13. Надати узагальнені довідки про 

виконання проведеної роботи, 

передбаченої цим планом 

до 31.12.2023 О. Гуменський 

А. Гуртовой 

А. Столінець 

 



В. Коробко 

Є. Каплун 

Т. Діденко 

М. Філон 

Є. Киричек 

А. Павлюк 

Л. Синенко 

О. Лисенко 

М. Самойліченко 

С. Коваленко 

А. Лазаренко 

С. Шацький 

14. Провести заходи з енергетичної 

ефективності, перелічені у витягу 

з реєстру будівельної діяльності 

щодо інформації щодо 

сертифікації з енергоефективності 

єдиної Державної електронної 

системи у сфері будівництва 

до 31.12.2023 О. Гуменський  

П. Литвин 

За наявності 

фінансування 

15. Подавати інформацію про стан та 

результати впровадження 

енергетичного менеджменту у 

встановленій формі до ДНДЕКЦ 

МВС 

щопівроку 

до 05.07.2023, 

до 05.01.2024 

О. Гуменський  

П. Литвин 

 

 

 

Заступник завідувача відділу - завідувач  

сектору матеріально-технічного забезпечення  

відділу забезпечення діяльності  

Чернігівського НДЕКЦ МВС                                                      Павло ЛИТВИН 

 


