
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Національного агентства  

з питань запобігання корупції 

__ _________ 2023 року № __ 

 

ПЛАН  

діяльності системи енергетичного менеджменту  

Національного агентства з питань запобігання корупції на 2023 – 2024 роки 

 

1. Операційними цілями системи енергетичного менеджменту Національного 

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

підвищення енергоефективності будівлі Національного агентства шляхом 

здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та 

енергетичного менеджменту. 

2. Завданнями системи енергетичного менеджменту Національного  

агентства є: 

забезпечення функціонування та розвитку системи енергетичного 

менеджменту Національного агентства; 

впровадження моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності 

використання енергетичних ресурсів; 

впровадження енергоефективних заходів у будівлі Національного агентства; 

здійснення постійного контролю та моніторингу споживання енергетичних 

ресурсів та комунальних послуг; 

ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на впровадження 

системи енергетичного менеджменту Національного агентства; 

дотримання принципів ефективності, результативності та економного 

використання бюджетних коштів, що спрямовуються на оплату енергоносіїв та 

води. 

3. Ключовими показниками результативності роботи системи енергетичного 

менеджменту Національного агентства є: 

скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів та комунальних 

послуг у порівнянні з показниками відповідного попереднього року; 

дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях будівлі 

Національного агентства. 
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4. Для досягнення операційних цілей системи енергетичного менеджменту 

Національного агентства та виконання ключових показників, зазначених у п. 3 

цього Плану, Національним агентством протягом 2023 – 2024 років передбачено 

впровадження заходів, наведених у таблиці. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу  

Термін 

впровадження 

заходу 

1 

Перевірка наявності приладів обліку по всіх видах 

енергоресурсів, які споживаються в будівлі 

Національного агентства, перевірка справності 

зазначених приладів та термінів їх повірки.  

У разі відсутності справних приладів обліку по будь-

якому з ресурсів, що споживаються в будівлі 

Національного агентства, або закінчення термінів їх 

експлуатації без проведення належної повірки – у 

місячний термін проведення роботи із встановлення або 

(за необхідності) ремонту, чи проведення повірки 

відповідних приладів обліку 

до 01.07.2023 

2 

Розробка інформаційних матеріалів для працівників 

Національного агентства з питань енергозбереження, 

раціонального використання енергетичних ресурсів та 

комунальних послуг 

до 01.12.2023 

3 Часткова заміна віконних блоків 2023 рік 

4 Модернізація індивідуального теплового пункту 2023 рік 

5 Часткова заміна системи освітлення 2023 рік 

6 
Часткова заміна системи вентиляції та кондиціонування 

повітря 
2023 рік 

7 Часткова заміна вхідних дверей 2024 рік 

8 
Ведення моніторингу споживання енергетичних ресурсів 

згідно з показниками приладів обліку щотижнево 

9 

Вжиття необхідних заходів щодо припинення втрати 

енергетичних ресурсів у разі виявлення фактів 

невиправдано великого їх споживання (у т.ч. окремими 

постійно 
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структурними підрозділами, працівниками або у випадку 

аварій) 

10 
Аналіз обсягу спожитих енергетичних ресурсів та 

порівняння з аналогічним періодом попереднього року  щомісяця 

11 

Визначення потенціалу економії енергетичних ресурсів 

та комунальних послуг у будівлі Національного 

агентства та розробка пропозицій щодо впровадження 

енергоефективних заходів на наступний рік  

щорічно 

 

12 

Проведення публічних закупівель енергоспоживчої 

продукції (товарів) та послуг, пов’язаних зі 

споживанням енергетичних ресурсів, з дотриманням 

вимог ст. 7 Закону України «Про енергетичну 

ефективність» (після набрання зазначеною статтею 

чинності)  

щорічно 

 

 

Керівник Управління матеріально- 

технічного забезпечення та експлуатації   Олег ОНИЩУК 


