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КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від                            № 
м. Краматорськ 
 
 
Про затвердження Положення про си-

стему енергетичного менеджменту м. 

Краматорськ 
 

З метою запровадження системи енергетичного менеджменту для підвищення енерге-

тичної ефективності будівель бюджетних установ, відповідно до Закону України «Про енер-

гозбереження», Указу Президента України від 16.06.1999 № 662/99 «Про заходи щодо скоро-

чення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємст-

вами», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 732-р «Про затверджен-

ня плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних устано-

вах», враховуючи цілі масштабної ініціативи Європейської комісії з питань сталого розвитку 

міст - Угоди мерів (Covenant of Mayors) та рішення Краматорської міської ради від 

03.10.2012 №20/VI-37 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», керую-

чись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити Положення про систему енергетичного менеджменту м. Крама-

торськ (далі – Положення, додається). 
 

2. Керівникам виконавчих органів Краматорської міської ради, комунальних не-

комерційних підприємств, установ та закладів, що отримують кошти з міського бюджету на 

оплату за спожиті енергоресурси: 
2.1. Здійснити заходи по запровадженню системи енергетичного менеджменту згі-

дно з даним Положенням. 

2.2. У місячний термін з дня прийняття даного рішення визначити відповідальних 

за здійснення заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту. 
 
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ тран-

спорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради (Бахметьєва). 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського го-

лови (згідно розподілу повноважень). 

 
 
Міський голова                                                                                       А.В. Панков 



Додаток 
                                                                                                до рішення міської ради 
                                                                                                                         №  
 

Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ 
 

І. Загальні положення 
 
1.1.  Положення про систему енергетичного менеджменту м. Краматорськ (далі – 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указу Пре-

зидента України від 16.06.1999 № 662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання 

бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Ка-

бінету Міністрів України від 26.04.2017 № 732-р «Про затвердження плану заходів із впрова-

дження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», діючих в Україні стан-

дартів з енергозбереження та з урахуванням цілей масштабної ініціативи Європейської комі-

сії з питань сталого розвитку міст - Угоди мерів (Covenant of Mayors) та рішення Краматор-

ської міської ради від 03.10.2012 №20/VI-37 «Про приєднання до Європейської ініціативи 

«Угода мерів». 
1.2.  Метою затвердження Положення є створення муніципальної системи енерге-

тичного менеджменту (МСЕнМ) шляхом організаційного забезпечення постійно діючої сис-

теми управління ефективністю енергоспоживання закладів, установ та комунальних некоме-

рційних підприємств, що отримують кошти з місцевого бюджету на оплату за спожиті енер-

горесурси. 
1.3. Положення встановлює вимоги до керівників та фахівців виконавчих органів 

Краматорської міської ради, бюджетних закладів, установ і комунальних некомерційних під-

приємств щодо підтримання та покращення процедур аналізу ефективності енергоспоживан-

ня, підготовки та реалізації проектів, направлених на підвищення ефективності енергоспо-

живання. 
1.4.  Дія цього Положення розповсюджується на будівлі, в яких розташовані закла-

ди, установи, комунальні некомерційні підприємства сфери освіти, охорони здоров’я, куль-

тури, фізкультури і спорту  (далі – об’єкти соціальної інфраструктури) та будівлі, в яких роз-

ташовані виконавчі органи міської ради та які знаходяться у них на балансі (далі – об’єкти 

виконавчих органів).  
1.5.  Функції організації та координації роботи системи енергетичного менеджмен-

ту покладаються на відділ транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради. 
                         Управління ефективним використанням енергоресурсів здійснюється за на-

ступною організаційно-виконавчою структурою системи енергетичного менеджменту: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Міський голова 

Заступник міського голови, відповідаль-

ний за напрямок енергоефективності та 

енергозбереження 

Енергоменеджери напрямків 

Посадова особа відділу транспорту, 

зв’язку та енергетики, відповідальна за 
напрямок енергоефективності та енергоз-

береження (енергоменеджер міста) 

Енергоменеджери об’єктів 



1.6. Керівники виконавчих органів Краматорської міської ради та закладів, уста-

нов, комунальних некомерційних підприємств сфери освіти, охорони здоров’я, культури, фі-

зкультури і спорту:  
- наказом призначають осіб, відповідальних за ефективне споживання енергоресурсів (у 

виконавчих органах, які мають у своєму підпорядкуванні  об’єкти соціальної інфраструктури 
- енергоменеджерів напрямків; в об’єктах соціальної інфраструктури та об’єктах виконавчих 

органів - енергоменеджерів об’єктів); 
- забезпечують внесення відповідних змін та доповнень до посадових інструкцій приз-

начених осіб в частині виконання функцій енергоменеджерів, визначених даним Положен-

ням; 
- на період відсутності призначених осіб, визначають осіб, які виконують їх обов’язки, 

таким чином забезпечуючи безперервність функціонування системи енергоменеджменту; 
- забезпечують робочі місця енергоменеджерів необхідним комп’ютерним обладнанням 

з доступом до мережі інтернет для внесення відповідних даних щодо споживання паливно - 
енергетичних ресурсів до інформаційної системи енергомоніторингу (інформаційна система 

енергомоніторингу – програмне забезпечення, яке використовується в системі енергетичного 

менеджменту для зберігання, пошуку, поширення та обробки інформації щодо споживання 

паливно-енергетичних ресурсів; рішення щодо використання у місті програмного забезпе-

чення відповідного виробника приймається на засіданні організаційно-виконавчої структури 

системи енергетичного менеджменту); 
- здійснюють постійний контроль за виконанням енергоменеджерами своїх функціона-

льних обов’язків; 
- при формуванні бюджетних запитів враховують видатки на обслуговування інформа-

ційної системи енергомоніторингу та вживають заходів щодо укладання, у встановленому 

законодавством порядку,  договорів для забезпечення безперебійної роботи системи енерго-

моніторингу. 
1.7.  Списки призначених енергоменеджерів із зазначенням номерів наказів та роз-

поряджень про призначення, контактної інформації (назва виконавчого органу, закладу, 

установи, підприємства, ПІБ, посада, контактні телефони, електрона адреса) надаються до 

відділу транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради. 
1.8.  Особи відповідальні за ефективне споживання енергоресурсів, у своїй діяль-

ності керуються чинним законодавством України, нормативними актами центральних орга-

нів влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови, цим Положенням та вимогами і рекомендаціями відділу транспорту, зв’язку та енер-

гетики Краматорської міської ради. 
1.9. За недотримання вимог Положення, надання недостовірної інформації щодо впро-

вадження енергоефективних заходів та/або внесення недостовірних даних щодо спожитих енерго-

ресурсів до інформаційної системи енергомоніторингу керівники та відповідальні особи несуть ди-

сциплінарну відповідальність. 

 
ІІ. Функціонування системи 

 
2.1. Оперативний контроль та аналіз показників енергоефективності 

 
Безперервне циклічне функціонування системи енергоменеджменту включає операти-

вний контроль та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енер-

гоефективних проектів.  
Щоденний моніторинг за використанням енергоресурсів та оптимальної температури 

повітря у приміщеннях підпорядкованих установ - це система збирання, накопичення та збе-

реження показників приладів, що визначають обсяги спожитих енергоресурсів.  



Ефективно налагоджений моніторинг дає змогу швидко і якісно виконати аналіз спо-

живання енергоресурсів та прийняти рішення щодо заходів, які допоможуть підвищити ефе-

ктивність використання енергоресурсів в підпорядкованих установах та підвищити комфор-

тність перебування в них.  
Завдання щоденного моніторингу:  
1) забезпечення оперативного доступу до інформації про стан споживання енергоре-

сурсів та оптимальної температури повітря в підпорядкованих установах;  
2) проведення аналізу стану споживання енергоресурсів та оптимальної температури 

повітря в підпорядкованих установах;  
3) виявлення фактів нераціонального використання енергоресурсів та потенціалу щодо 

їх економії;  
4) виявлення та оперативне реагування на втрати енергоресурсів (аварії, пошкодження, 

несанкціоноване використання тощо);  
5) сприяння додатковому залученню інвестиційних ресурсів для впровадження енерго-

ощадних заходів в підпорядкованих установах;  
6) створення умов для впровадження автоматизованого збору, обробки, аналізу та збе-

рігання даних щодо споживання енергоресурсів підпорядкованими установами.  
Моніторинг здійснюється шляхом зняття показників споживання енергетичних ресур-

сів з наявних приладів обліку, фіксації середньофактичної внутрішньої температури у при-

міщеннях (будівлях) та внесення їх значень до інформаційної системи моніторингу щоденно 

до 10-00 (окрім вихідних і святкових днів). 
Перелік енергоресурсів та температурних показників для щоденного контролю:  
1) температура повітря в обраних внутрішніх приміщеннях, °С;  
2) вода холодна, м

3;  
3) вода гаряча, м

3;  
4) електрична енергія, кВт;  
5) теплова енергія, Гкал; 
6) тверде паливо (вугілля, пілети, тощо), т.  
Для виконання щоденного контролю, відповідальна особа використовує наступні типи 

обладнання:  
1) термометр зовнішній;  
2) термометр внутрішній:  
3) лічильник холодної води;  
4) лічильник гарячої води;  
5) лічильник електричної енергії;  
6) лічильник теплової енергії:  
7) газовий лічильник.  
Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоно-

сіїв, повинні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірюваль-

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

тацію. 
 

2.2. Розподіл функціональних обов’язків в системі енергетичного менеджменту 
 

2.2.1. Заступники міського голови (згідно розподілу повноважень): 
 
- здійснюють контроль та загальну координацію роботи відповідних виконавчих орга-

нів Краматорської міської ради; 
- забезпечують ведення переговорів з органами влади та міжнародними організаціями з 

питань ефективності енергоспоживання; 



- контролюють загальний стан енергоефективності закладів бюджетної сфери та стан 

реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання. 
 

2.2.2. Відділ транспорту, зв’язку та енергетики: 
 

- збирає та аналізує дані про енергоспоживання; 
- узагальнює і аналізує отримані звіти, подає узагальнену інформацію разом з аналізом 

та пропозиціями керівництву міста; 
- готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності; 
- розробляє інструкції щодо ефективного енергоспоживання; 
- збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних 

ремонтів, пов’язаних зі зниженням енергоспоживання; 
- бере участь у розробці технічних завдань на виконання робіт пов’язаних з підвищен-

ням ефективності енергоспоживання та на технічне обслуговування інженерних систем бу-

дівель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання; 
- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспожи-

вання в програму соціально-економічного розвитку; 
- аналізує доступні джерела позабюджетного фінансування заходів з підвищення ефек-

тивності енергоспоживання; 
- контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспожи-

вання, в т. ч. виконаних енергсервісними компаніями; 
- готує самостійно або з залученням третіх осіб (юридичних або фізичних) техніко-

економічні обґрунтування/енергоаудити/програми енергоефективності та інші керівні доку-

менти в сфері ефективності енергоспоживання; 
- взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також іншими підприємст-

вами та організаціями з питань підвищення ефективності енергоспоживання; 
- організовує проведення нарад організаційно – виконавчої структури енергетичного 

менеджменту м. Краматорськ за потребою, але не рідше 1 разу у квартал, з метою вирішення 

і обговорення питань енергомоніторингу, підвищення рівня енергоефективності та скоро-

чення обсягів споживання енергоресурсів на об’єктах бюджетної сфери. 
 

2.2.3. Енергоменеджер напрямку: 
 

- збирає та аналізує дані про енергоспоживання; 
- проводить контроль систематичного достовірного обліку витрат енергоресурсів, що 

вносяться до інформаційної системи моніторингу у всіх закладах, установах та підприємст-

вах, підпорядкованих  відповідному виконавчому органу міської ради; 
- контролює дотримання санітарно – гігієнічних норм мікроклімату у приміщеннях бу-

дівель  закладів, установ та підприємств, підпорядкованих  відповідному виконавчому орга-

ну міської ради; 
- готує рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності на рівні підрозділу та 

надає їх до відділу транспорту, зв’язку та енергетики; 
- збирає та аналізує дані щодо виконаних та запланованих капітальних та поточних 

ремонтів, пов’язаних зі зниженням енергоспоживання; 
- забезпечує виконання вимог та рекомендацій відділу транспорту, зв’язку та енергети-

ки з питань роботи системи енергоменеджменту та здійснення енергомоніторингу; 
- розробляє пропозиції щодо мотивації персоналу в економії паливно – енергетичних 

ресурсів; 
- бере участь у розробці технічних завдань на виконання робіт, пов’язаних з підвищен-

ням ефективності енергоспоживання, на технічне обслуговування інженерних систем буді-

вель, що пов’язані з ефективністю енергоспоживання; 



- готує пропозиції щодо включення проектів з підвищення ефективності енергоспожи-

вання по своєму підрозділу в програму соціально-економічного розвитку та в інші міські 

програми; 
- контролює ефективність реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспожи-

вання, в т. ч. виконаних енергсервісними компаніями. 
 

2.2.4. Енергоменеджер об’єкту: 
 

- збирає та передає дані про енергоспоживання та умови мікроклімату в приміщеннях, а 

також про виникнення аварійних ситуацій;  
- проводить оперативний контроль за споживанням паливно – енергетичних ресурсів та 

води (В разі відхилення споживання до 10% від середньостатистичного значення протягом 3-
х робочих днів з’ясовує причину відхилення. Після виявлення причини відхилення прово-

дить дії для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому  та повідомляє кері-

вника бюджетної установи та відповідальних осіб вищого рівня. В разі відхилення спожи-

вання від 10 до 20% від середньостатистичного значення протягом 1-го робочого дня 

з’ясовує причину відхилення та проводить оперативні дії з усунення надмірного споживання. 
В разі відхилення споживання більше ніж на 20% від середньостатистичного значення про-

водить дії з негайного з’ясування причини відхилення та з усунення надмірного споживання. 

У випадку неможливості усунення надмірного споживання власними силами про нього не-

гайно повідомляють керівника та відповідальних осіб вищого рівня); 
- слідкує за дотриманням інструкцій з ефективного енергоспоживання; 
- забезпечує виконання вимог та рекомендацій енергоменеджера напрямку та енергоме-

неджера міста з питань роботи системи енергоменеджменту та здійснення енергомоніторин-

гу; 
- бере участь у контролі за виконанням технічного обслуговування інженерних систе-

ми, а також інших заходів, пов’язаних з підвищенням ефективності енергоспоживання; 
- надає пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання на своєму 

об’єкті; 
- готує пропозиції для відповідальних осіб вищого рівня щодо можливих варіантів по-

ліпшення роботи енергетичного моніторингу. 
 

2.2.5. Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста: 
 
- під час підготовки технічного завдання на виконання робіт щодо підвищення енерго-

ефективності об’єктів бюджетної сфери враховує рекомендації , підготовлені відділом тран-

спорту, зв’язку та енергетики; 
- розміщує замовлення на проектно-вишукувальні роботи, укладає з проектними і ви-

шукувальними організаціями договори на вишукувальні роботи та дослідження, розробку 

проектно - кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівницт-

вом, реконструкцією, реставрацією і капітальним ремонтом об’єктів; 
- здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією і капітальним ремонтом 

об’єктів і контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним 

умовам, стандартам і нормативним актам, у встановленому порядку; 
- надає до відділу транспорту, зв’язку та енергетики інформацію щодо запланованих та 

виконаних капітальних ремонтах, пов’язаних зі змінами енергоспоживання об’єктів; 
- виступає в якості замовника в міжнародних проектах, пов’язаних з підвищенням ефе-

ктивності енергоспоживання. 
 

2.2.6. Фінансове управління: 
 



- під час підготовки проекту бюджету враховує методичні рекомендації Міністерства 

фінансів України щодо планування показників споживання енергоресурсів, основні макро-

показники 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 міжна-

родних проектах та програмах, пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення ефектив-

ності енергоспоживання. 
 

2.2.7. Відділ  економіки: 
 
- під час підготовки проекту програми соціально-економічного розвитку міста   та фо-

рмуванні переліку інвестиційних проектів, які потребують залучення коштів обласного та 

державного бюджетів, враховує рекомендації відділу транспорту, зв’язку та енергетики та 

інших структурних підрозділів щодо необхідних заходів з підвищення ефективності спожи-

вання енергоресурсів; 
- готує документи (в межах компетенції) щодо участі в проектах та програмах, 

пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. 
 
 

2.2.8. Відділ інвестиційної діяльності та зовнішніх зв’язків: 
 
-  проводять визначення та оцінювання потенційних областей для підготовки інвести-

ційних пропозицій з метою зниження витрат на енергоспоживання і підвищення ефективно-

сті роботи комунальних підприємств міста, в т.ч. із залученням енергосервісних компаній, а 

також здійснює моніторинг реалізації програм, інвестиційних проектів і заходів на всіх ета-

пах;  
- аналізує доступні джерела фінансування заходів з підвищення енергоефективності та 

приймає участь в реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення ефективно-

сті роботи міських структур; 
- готує документи (в межах компетенції) щодо участі в міжнародних проектах та про-

грамах, пов’язаних з впровадженням заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. 
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