
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

нАкАз

(J+) жовтня 2022 року м. Лучьк

Про затвердження
!,ек.,rарацii енергетичноТ полiтики

liэ /j /"

Вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про енергетичну ефективн:эть),
порядку впровадження системи енергетичного менеджменту, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З,|2.2021 Nsl4б0, керуючись
ст. 1l Закону Украiни <Про прокуратуру>,

IlАкАЗУЮ:
1. Затвердити .щекларацiю енергетичнот полiтики Волинськоi обласноi

прокуратури.

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника керiвника
Волинськоi обласноi прокуратури Олександра

Керiвlrик обласноТ прокурптурII BiKTop ТИМtIУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника
Волинськоi обласноi прокуратури
<<J7> жовтня 2022 року Jft13_Г

l. Lfu,Щекларацiя розроблена вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про
енергетичну ефективнiсть>, Порядку впровадження систем енергетичного
менеджменту, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpailr,ll вiд
2з.12202], Ns 1460 (далi - Порядок), iнших aKTiB законодавства у сферi
забезпечення енергетичноТ ефективностi та визначае ocHoBHi намiри, напрями
дiяльностi, зобов'язання Волинськоi обласноi прокуратури щодо 'ri' енергетичноi
результативностi.

2. З метою досягнення iндикативних цiлей енергоефективностi
Волинська обласна прокуратура зобов'язуеться :

- забезпечувати функцiонування, розвиток та вдосконалення системи
енергетичного менеджменту вiдповiдно до вимоr Порядку;

- керуватися у своiй дiяльностi нормами ДСТУ ISO 5001:202} (ISO
5001:20l8, IDT) <Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова
щодо використання);

- здiйснювати планування вiдповiдних фiнансових, матерiальних та
iнших pecypciB, необхiдних для досягнення цiлей системи енергетичного
менеджменту;

- враховувати критерii енергоефективностi пiд час проведення
публiчних закупiвель ToBapiB (обладнання), послуг, пов'язаних зi споживанням
енергii, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також iнших
видiв робiт;

- вживати заходiв щодо пiдвищення рiвня енергетичноi ефективностi
булiвель Волинськоi обласноi прокуратури з урахуванням отриманоi за

результатами ix сертифiкацii iнформацii шляхом впровадження економiчно
обгрунтованих енергоефективних заходiв;

- проводити монiторинг, вимiрювання та аналiз обсягiв споживання
енергетичних pecypciB' вживати заходiв до ix економного та рацiонального
використання з метою щорiчноi оптимiзацii енерговитрат, зменшення витрат на
оплату комунt}льних послуг, викидiв СО2;

- пiдвищувати piBeHb iнформованостi працiвникiв iз llитань
енергозбереження, рацiонального використання енергоресурсiв, завдань, планiв

ДЕКЛАРАЦIЯ
енергетичIlоТ полiтики Воли нськоТ обласtlоТ прокуратури

лiй та цiлей, що стосуються енергетичноi ефективностi ВолинськоI обласноi
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прокуратури;

- забезпечувати пiдвищення професiйноi компетентностi фахiвцiвволинськоi обласноi прокуратури сферi енергозбереження та енергетичного
мен еджменту;

- оIIриJIюднIовати iнформацiIо про споживання енергоресурсiв у
строки, визначенi в Положеннi про набори даних, якi пiдлягають оприлIодненню
у формi вiдкритих даних' затвердженому постановою Кабiнеiу MiHicTpiB
Украiни вiд 21.10.2015 лъ 835, а також рейтинги енергоефективностi будiвiль
вiдомства на офiцiйному веб-сайтi Волинськоi обласноi nponypuryp".

Вiддiл матерiал ь по-техн iч ного забезпече}ttlя
та соцiал ьно-побутових потреб
Волинськоi обласпоТ прокуратури


