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ДЕКЛАРАЦІЯ 

енергетичної політики Національного агентства з питань 

запобігання корупції на 2023 – 2024 роки 

 

1. Ця Декларація розроблена відповідно до вимог Закону України «Про 

енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем енергетичного 

менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), та визначає наміри Національного 

агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) щодо 

впровадження, забезпечення подальшого функціонування та розвитку системи 

енергетичного менеджменту Національного агентства, індикативні цілі 

зазначеної системи та перелік ключових заходів щодо їх досягнення. 

2. Індикативними  цілями  системи  енергетичного  менеджменту 

Національного агентства є зниження споживання енергетичних ресурсів та 

підвищення класу енергетичної ефективності будівлі Національного агентства за 

результатами впровадження енергоефективних заходів, зменшення викидів СО2. 
 

3. Національне агентство для досягнення індикативних цілей системи 

енергетичного менеджменту Національного агентства зобов’язується: 

проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання 

енергетичних ресурсів, вживати заходів задля їх економного та раціонального 

використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат, зменшення витрат на 

оплату комунальних послуг, викидів СО2; 

забезпечувати систему енергетичного менеджменту Національного 

агентства організаційними, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, 

необхідними для досягнення поставлених індикативних цілей системи 

енергетичного менеджменту Національного агентства; 

забезпечувати функціонування та розвиток системи енергетичного 

менеджменту Національного агентства відповідно до вимог Порядку; 

застосовувати вимоги ст. 7 Закону України «Про енергетичну ефективність» 

(після набрання зазначеною статтею чинності) під час проведення публічних 

закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг із споживанням 

енергії;  
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вживати заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі 

Національного агентства шляхом впровадження енергоефективних заходів; 

керуватися нормами ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи 

енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»; 

підвищувати рівень інформованості працівників Національного агентства з 

питань енергозбереження, раціонального використання енергетичних ресурсів та 

комунальних послуг; 

забезпечувати підвищення професійної компетентності фахівців системи 

енергетичного менеджменту Національного агентства. 
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