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1. Затвердити План дiяльностi системи енергетичного менецжменту
ВолинськоТ обласноi прокуратури.

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника керiвника
ВолинськоТ обласноi прокуратури Олександра
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плАн
дiяльностi системи енергетичного менеджменту

ВолинськоТ обласноi прокуратури
План дiяльностi системи енергетичного менеджменту Волинськоi обласноi

прокураryри розроблено вiдповiдно до вимог Порядку впровадження систем
енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 2З .|2.2021l ЛЪ 1460 (лаrri - Порядок), iнших aKTiB законодавства у сферi
забезпечення енергетичноi ефективностi.

Завданнями системи енергетичного менеджмеЕту Волинськоi обласноi
прокуратури с:

- формування цiлiсноi полiтики з управлiння використаннJIм енергii на
принципах стzIлого розвитку;

- забезпечення функцiонування, розвитку та вдосконЕrлення системи
енергетичного менеджменту;

- створення електронноi бtви даних про об'скти енергоспоживання; засобiв
для оперативного збору, а також аналiзу даних про споживання енергii на
кожному конкретному об'сктi та фактори, якi суттсво впливають на iT споживання;

- вжиття заходiв щодо енергоефективноi експлуатацiТ споруд i будiве-ь;
- створення системи контролю та звiтностi у питаннях ефективностi

використання енергоресурсiв i комунальних послуг;
- ефективне використання бюджетних коштiв, спрямованих на

впровадження проектiв молернiзаuii об'ектiв, що споживають енергоресурси;
- скорочення викидiв вуглекислого газу в атмосферу та, як наслiдок,

пiдвищення комфортностi перебування у булiвлях,

Операцiйними цiлями системи енергетичного менеджменту Волинськоi
обласноi прокуратури е:

- пiдвищення енергоефективностi булiвель;
- здiйснення заходiв контролю за енергоспоживанням, енергётй.;яого

аудиту для наJIагодження ефективного споживання енергетичних pecypciB.
Ключовими покiвниками результативностi роботи системи енергетичного
менеджменту Волинськоi обласноi прокуратури е:

- не перевищення обсягiв споживання енергоресурсiв базового рiвня, який
становлять показники 2021 року;

- кiлькiсть залучених коштiв на потреби пiдвищення ефективностi
енергоспоживання;



- ефективнiсть ремiзацii проектiв, що характеризуеться фактичним
досягненням рiчноi eKoHoMii / належним використанням вкладених коштiв;

- дотримання нормативних вимог до мiкроклiмаry в примiщеннях.

План заходiв щодо досягнення операцiйних цiлей та виконання
ключових показникiв результативностi

Nс
зlп Назва заходу TepMiH

виповhальний
сYб'€кт

l
Проведення повноi iнвентаризацiТ лриладiв
облiку Bcix видiв енергоресурсiв окремо в
кожнiй булiвлi

щорiчно

Вiддiл матерiально-
технiчного

забезпе,tен,.1,1, та
соцiально -

побутових потреб

)

Проведення обстеження будiвель ВолинськоТ
обласноТ прокуратури, внесення в

установленому порядку експлуатацiйних та
енергетичних харакгериотик до бази даних
булiвель

щорiчно

Здiйснення енергомонiторингу в будiвлях
ВолинськоТ обласноI прокуратури шляхом
внесення до журналiв облiку iнформацiТ щодо
Bcix видiв енергоресурсiв та комунальних
послуг згiдно з даними лiчильникiв.

Вжиття необхiдних заходiв щодо припинення
втрати енергоресурсiв у разi виявлення факгiв
невиправдано великого ix споживання (у т. ч.
окрем и v и структ)рними пiлрозлiлами.
працiвниками або у випалку аварiй)

постlино

1

Аналiз дотримання лiмiтiв та порiвняння
спожитих енергоресурсiв i комунальних витрат
з аналогiчним перiодом попереднього року щомlсяця

Проведення аналiзу витрат, пов'язаних зi
споживанням Волинською обласною
прокуратурою енергоресурсiв та комунальних
послуг

щорiчно
(станом на
0l сiчня)

6

Забезпечення впровадження та лодальшого
функцiонування системи автоматизованого
збору iнформацii про споживання
енергоресурсiв, комунальних послуг за
допомогоlо спецiалiзованого програмного
забезпечення або таблиць в електроннiй формi

постlино



7

Визначення потенuiалу eKoHoMii енергiТ /

енергетичних pecypciB та комунальних послуг
у булiвлях Волинськоi обласноТ прокуратури
та розробка пропозицiЙ щодо впровадження
енергоефективних заходiв у цих будiвлях на
наступний piK

щорiчно
(станом на
01 сiчня)

8

Здiйснення монiторингу, розрахунку i оцiнки
показникiв ефективностi використання
енергетич них pecypciB

щорiчно
(станом на
0| сiч ня)

9

Здiйснення обмiну iнформацiею та публiкацiТ
вiдомостей про споживання енергii /
енергетичних pecypciB, комунмьних послуг
вiдповiдно до вимог законодавства

щомlсяця

l0

Визначення та пiдготовка пропозицiй щодо
обсягiв лiмiтiв споживання енергоресурсiв з

урахуванням потреб та здiйснених заходiв з
енергоефективностi протягом м инулого
перiоду

щорlчно

Вiддiл матерiально-
технiчного

забезпечення та
соцiально -

побутових потреб

Вiддiл фiнансування
та бухгалтерчького

обл iKy

11

Розробка та впровадження iнформацiйних
матерiалiв для працiвникiв прокуратури
спря мован их на формування вiлповiдального
та ощадного ставлення до споживання енергiт i
енергетичних pecypciB та комунальних послуг.
Оновлення цих матерiалiв

щорlчно

Вiддiл матерiально-
технiчного

забезпечення та
соцiально,

побутових потреб

12
Пiдготовка пропозицiй щодо використання
коштiв для реалiзацiТ заходiв з

енергоефективностi
щорlчно

Вiддiл матерiально-
технiчного

забезпечення та
соцiально -

побутових потреб

Енергоменеджер

lз
Забезпечення планування видаткiв на
енергоресурси та впровадження заходiв з
енергоефективностi

tцорiчtIо

Вiддiл матерiально-
техр iч ного

забезпечення та
соцiально -

побутових потреб



Вiддiл фiнансування
та бухгалтерського

облiку

14
Проведення публiчних закупiвель ToBapiB та
послуг, пов'язаних зi споживанням енергiТ з
дотриман ням критерiТв енергоефективностi

щорiчно

Вiддiл матерiально-
технiчного

забезпечення та
соцiально -

побутових потреб

уповноважена особа

Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення
та соц iал ьн о- побутов их потреб
Волинськоi обласноi прокуратури

4


