
 

 

Інформація про виконання Програми 

«Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу  

"Київщина енергоефективна"  

та системи дієвого енергоменеджменту об’єктами бюджетної сфери  

в місті Переяслав - Хмельницький» 

 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження плану заходів із впровадження системи енергетичного 

менеджменту в бюджетних установах" № 732 від 26.04.2017 року та на 

виконання доручення першого заступника голови Київської обласної 

державної адміністрації, Савченка О.І. "Щодо роботи обласної системи 

енергомоніторингу" у нашому місті розпочато впровадження системи 

енергомоніторингу "Київщина енергоефективна" та впровадження системи 

енергоменеджменту. Крім того місто Переяслав - Хмельницький з 2016 року є 

підписантом Угоди мерів – провідної ініціативи, започаткованої 

Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, 

які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність.  

 Першими і головними кроками підписантів Угоди Мерів є                                                          

створення структури при Міській Раді, яка буде займатися питаннями 

енергоефективності і працювати з проектами енергозбереження, а також  

започаткування посади енергоменеджера міста та втілення програми 

енергомоніторингу.  

 Метою Програми було впровадження постійно діючої автоматизованої 

системи енергомоніторингу "Київщина енергоефективна" та систему дієвого 

енергоменеджменту об’єктами бюджетної сфери в місті Переяслав - 

Хмельницький. 

 Головною метою Впровадження постійно діючої автоматизованої 

системи енергомоніторингу "Київщина енергоефективна" є здійснення 

моніторингу та контролю за ефективним використанням теплової енергії, 

газу, електричної енергії, води установами бюджетної сфери. 

  Автоматизована система енергомоніторингу забезпечує: 

- можливість накопичення по кожній будівлі за будь-який період показників 

споживання ресурсів в натуральному вираженні в розрізі їх видів;  

- можливість відслідковувати загальний обсяг споживання будь-якого ресурсу 

в бюджетній сфері за обраний період як по окремому лічильнику, так і по всіх 

приладах обліку окремої установи, а також сформувати зведену відомість 

споживання ресурсів за даним приладів обліку; 

- збір і систематизацію інформації щодо споживання всіх енергетичних та 

водних ресурсів всіма бюджетними установами міста в єдиній електронній 

базі даних; 

- багатокористувацьку роботу в єдиній базі даних в режимі реального часу; 

- всебічний аналіз споживання енергетичних ресурсів; 

- історичний аналіз споживання енергоресурcів по окремій будівлі. 

 З впровадженням  автоматизованої системи енергомоніторингу задачами  

управління економіки виконавчого комітету Переяслав - Хмельницької 

міської ради стали: 
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- організація робочого місця енергоменеджера, обладнаного комп’ютерною, 

телекомунікаційною та іншою необхідною оргтехнікою; 

- постійний щоденний аналіз надходження в автоматизовану систему 

енергомоніторингу оперативних даних від призначених відповідальних за 

енергомоніторинг по бюджетних установах міста.  

 Затвердження постійної посади енергоменеджера відсутнє, тому 

обов'язки були покладені на головного спеціаліста відділу економіки та 

зовнішніх зв'язків управління економіки виконкому міської ради.  

 Фінансування Програми не здійснювалось. 

В системі енергомоніторингу можна формувати звіти по різним енергоносіям: 

вода, тепло, електроенергія та періодам. 
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