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Сімнадцята сесія
Смолінської селищної ради
восьмого скликання
		Маловисківського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
Від   27  червня 2019 року						             № 312
смт. Смоліне

Про затвердження програми впровадження системи 
енергомоніторингу та енергоменеджменту та розробки 
плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку 
Смолінської об’єднаної територіальної громади 
Маловисківського району Кіровоградської області

З метою виконання Смолінською ОТГ зобов’язань, які взяла на себе селищна рада шляхом приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії», затвердженої Рішенням Смолінської селищної ради від 23.08.2018 року №154 та запровадження системи енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України від 16 червня 1999 року № 662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України 26 квітня 2017 року № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» з метою створення та координації функціонування муніципальної системи енергетичного менеджменту Смолінської селищної ради, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

	Затвердити Програму впровадження Системи енергомоніторингу та енергоменеджменту та розробки  плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку Смолінської ОТГ Маловисківського району Кіровоградської області (додаток№ 1).
	Затвердити Положення про систему енергетичного менеджменту (далі – Положення), що додається (Додаток 2).

Керівникам комунальних підприємств та інших структурних підрозділів бюджетної сфери Смолінської селищної ради:
	здійснити заходи по впровадженню системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу згідно з Положенням;
	у тижневий термін з дня набрання чинності даного рішення, визначити відповідальних (керівник підрозділу) за здійснення заходів із запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в цілому по комунальному підприємству чи відповідному структурному підрозділу, призначити енергоменеджера напрямку та енергоменеджерів об’єкту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.
Селищний голова                                         Мазура М.М


Додаток№1 
до рішення сесії 
Смолінської селищної ради 
№   312      від 27.06.2019р.
ПРОГРАМА
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ І
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗРОБКИ ПЛАНУ ДІЙ СТАЛОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА КЛІМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ СМОЛІНСЬКОЇ ОТГ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ця Програма спрямована на виконання зобов’язань, взятих на себе згідно Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» (далі по тексту - «Угода мерів»), до якої селищна рада приєдналася згідно Рішення Смолінської селищної ради 8 скликання від 23.08.2018 року №154.
У відповідності до положень Угоди мерів селищна рада зобов’язалося:
-	виконати розрахунок базового кадастру викидів парникових газів (зокрема, СО2);
-	розробити та затвердити План дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку міста (далі по тексту - «SECAP»);
-	скоротити викиди СО2 на своїй території, принаймні, на 30% до 2030 року
Окремі заходи цієї Програми можуть бути здійснені за консультативної, технічної та фінансової підтримки міжнародних та вітчизняних громадських та фінансових організацій.
Впровадження системи енергомоніторингу комунальних будівель та муніципальної системи енергоменеджменту є першочерговою задачею Смолінської об’єднаної територіальної громади. Вони включають до себе:
-	збір даних щодо кількості та приналежності будівель, що знаходяться на утриманні селищної ради;
-	збір даних щодо видів енергоспоживання та типів приладів обліку енергоносіїв для кожної комунальної будівлі (електроенергія, холодна вода, гаряча вода, теплопостачання, газ);
-	призначення наказами по кожній комунальній установі осіб, відповідальних за щоденний збір та внесення до системи даних енергомоніторингу (показників відповідних лічильників);
-	придбання та встановлення програми енергомоніторингу;
-	навчання роботі з системою енергомоніторингу для осіб, відповідальних за щоденне внесення даних до системи (енергоменеджерів муніципальних установ).

Після впровадження муніципальної системи енергомоніторингу заступник селищного голови стає особою, що забезпечує функціонування цієї системи та системи енергоменеджменту, координує та контролює роботу установ, підготовку та подання на виконкоми та сесії селищної ради відповідних щоквартальних, щорічних та інших звітів (наприклад, за опалювальний та за неопалювальний сезони), які дозволяє формувати система. Заступник селищного голови постійно працює у системі енергомоніторингу, моніторить та аналізує дані щодо енергоспоживання та надає рекомендації щодо оперативних дій у разі виникнення будь-яких нештатних ситуацій. Постійний аналіз регулярних звітів та щоденного моніторингу дають можливість формулювати задачі щодо впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності для прийняття відповідних управлінських рішень.
Розрахунок базового кадастру викидів парникових газів (зокрема, СО2) та розробка SECAP потребують збору великої кількості вихідних даних, а також, спеціальних знань та компетенцій (бажано експертного рівня), що можуть бути отримані шляхом залучення консультаційної та технічної допомоги з боку міжнародних та вітчизняних громадських та фінансових організацій відповідного спрямування.
Фінансування цієї Програми передбачається відповідно до наступного кошторису:
«Цільові програми»
№
Найменування програми
Організація- партнер
Кількість
Ціна, грн.
Вартість, грн.
Фінансування,грн.






Грантові кошти
Селищний бюджет
1
Збір та підготовка вихідних даних для розробки SECAP та розрахунок базового кадастру викидів СО2
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»
1
24 900,00
24 900,00
12 450,00
12 450,00
2
Розробка Плану дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку міста (SECAP)
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу»
1
58 100,00
58 100,00
29 050,00
29 050,00

Всього:
%


83 000,00
41 500,00
41 500,00

Селищний голова	М.М.Мазура




















Додаток№2 
до рішення сесії 
Смолінської селищної ради 
№   312      від 27.06.2019р.
Положення 
про систему енергетичного менеджменту
І.  Загальні положення
Положення про систему енергетичного менеджменту (далі – Положення) розроблено відповідно до відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України від 16 червня 1999 року № 662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України 26 квітня 2017 року № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» з метою створення та координації функціонування муніципальної системи енергетичного менеджменту, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Дія Положення поширюється на всі структурні підрозділи бюджетної сфери Смолінської селищної ради, що здійснюють управління установами та закладами, які отримують видатки або відшкодування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів селищного бюджету та на комунальні підприємства селищної ради.
Метою затвердження Положення є впровадження постійно діючої системи динамічного моніторингу і отримання інформації щодо фактичного енергоспоживання та оптимальної температури повітря у приміщеннях підпорядкованих установ у режимі щоденного моніторингу за показниками лічильників обліку енергетичних ресурсів та температурних приладів (далі – система енергомоніторингу).
Безперервне	циклічне функціонування системи енергетичного менеджменту включає	оперативний моніторинг	та аналіз показників енергоефективності, а також моніторинг реалізації енергоефективних проектів.
Щоденний моніторинг за використанням енергоресурсів та оптимальної температури повітря у приміщеннях підпорядкованих установ – це система збирання, накопичення та збереження показників приладів, що визначають обсяги спожитих енергоресурсів.
Ефективно налагоджений моніторинг дає змогу швидко і якісно виконати аналіз споживання енергоресурсів та прийняти рішення щодо заходів, які допоможуть підвищити ефективність використання енергоресурсів в підпорядкованих установах та підвищити комфортність перебування в них.
Енергоефективні заходи – це заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів об'єктами бюджетної сфери, спрямовані на скорочення видатків на енергоспоживання.
Основні перешкоди для впровадження енергоефективних заходів:
	відсутність ефективного енергомоніторингу, необхідного для здійснення повноцінного збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів в підпорядкованих установах;
	відсутність аналізу щодо стану споживання енергоресурсів в підпорядкованих установах.

	Завдання щоденного контролю:

	забезпечення оперативного доступу до інформації про стан споживання енергоресурсів та оптимальної температури повітря в підпорядкованих установах;
	проведення аналізу стану споживання енергоресурсів та оптимальної температури повітря в підпорядкованих установах;
	виявлення фактів нераціонального використання енергоресурсів та потенціалу щодо їх економії;
	виявлення та оперативне реагування на втрати енергоресурсів (аварії, пошкодження, несанкціоноване використання тощо);
	сприяння додатковому залученню інвестиційних ресурсів для впровадження енергоощадних заходів в підпорядкованих установах;
	створення умов для впровадження автоматизованого збору, обробки аналізу та зберігання даних щодо споживання енергоресурсів підпорядкованими установами;
	своєчасне внесення інформації до системи енергомоніторингу;

формування та пропаганда енергозберігаючого мислення у підпорядкованій установі/напрямку;
	періодичне розміщення інформації щодо діяльності у сфері енергоменеджменту та енергомоніторингу на офіційному сайті Смолінської селищної ради та на офіційній сторінці на Facebook для висвітлення своєї діяльності у даній сфері;

при виникненні запитань або пропозицій щодо підвищення ефективності у сфері енергоменеджменту та енергомоніторингу відповідальній особі за збір інформації надавати письмові пропозиції енергоменеджеру напрямку. Той в свою чергу при необхідності надає запит чи пропозицію заступнику  Смолінського селищного голови;
щоденно виконувати контроль дотримання базових, лімітних рівнів енергоспоживання, своєчасність внесення даних;
розробляти та реалізовувати енергозберігаючі заходи для дотримання базових, лімітних рівнів енергоспоживання;
ІІ. Особи, відповідальні за впровадження енергетичного менеджменту
В Смолінській селищній раді координація роботи із запровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту покладається на заступника  Смолінського селищного голови
	В кожному структурному підрозділі бюджетної сфери Смолінської селищної ради визначається особа, відповідальна за здійснення заходів із запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в цілому по комунальному підприємству чи відповідному структурному підрозділу (керівник підрозділу), та особа, відповідальна за моніторинг та функціонування системи енергомоніторингу та ефективне використання енергоресурсів в підпорядкованих установах (далі – енергоменеджер напрямку).
	В кожній підпорядкованій установі визначається особа, відповідальна за збір та внесення до он-лайн системи енергомоніторингу інформації з приладів обліку споживання енергоресурсів та температурних показників (далі – енергоменеджер об’єкту).
ІІІ. Функції координатора із запровадження системи енергетичного менеджменту
Узагальнює та аналізує надану від комунальних підприємств та структурних підрозділів бюджетної сфери Смолінської селищної ради інформацію про споживання енергоресурсів та інформацію щодо виконаних та запланованих ремонтів, пов'язаних зі зниженням споживання енергоресурсів в підпорядкованих установах.
	Надає голові селищної ради інформацію по кожному структурному підрозділу щодо рівня енергоспоживання підпорядкованими установами, обґрунтування перевитрат або економії рівня енергоспоживання.
	Готує рекомендації для структурних підрозділів бюджетної сфери селищної ради щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів в підпорядкованих установах.
	Готує рекомендації щодо включення заходів з підвищення ефективності енергоспоживання до програми економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради на відповідний рік.
	Взаємодіє із структурними підрозділами бюджетної сфери Смолінської селищної ради, а також підприємствами, установами та організаціями у визначеному законодавством порядку з питань підвищення ефективності енергоспоживання.
	Проводить наради щодо енергомоніторингу та енергетичного менеджменту із структурними підрозділами бюджетної сфери селищної ради. Дані наради проводяться для вирішення і обговорення питань моніторингу, підвищення рівня енергоефективності та ефективного використання енергоресурсів в підпорядкованих установах.
	Виконує інші заходи з підвищення використання енергетичного менеджменту та енергомоніторингу та впровадження енергоефективних заходів.
IV. Функції відповідальних (керівник підрозділу) за здійснення заходів із запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в цілому по комунальному підприємству чи відповідному структурному підрозділу
Узагальнює та аналізує надану від енергоменеджера напрямку інформацію про споживання енергоресурсів та інформацію щодо виконаних та запланованих ремонтів, пов'язаних зі зниженням споживання енергоресурсів в підпорядкованих установах.
	Щотижня, а за необхідності негайно надає заступнику голови селищної ради інформацію по свому структурному підрозділу щодо рівня енергоспоживання підпорядкованими установами, обґрунтування перевитрат або економії рівня енергоспоживання.
	Разом з енергоменеджерами напрямку готує рекомендації по відповідних структурних підрозділах щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів в підпорядкованих установах.
	Разом із заступником селищного голови готує рекомендації щодо включення заходів з підвищення ефективності енергоспоживання до програми економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради на відповідний рік.
	Взаємодіє із енергоменеджерами по напрямках з питань підвищення ефективності енергоспоживання.
	Виконує інші заходи з підвищення використання енергетичного менеджменту та енергомоніторингу та впровадження енергоефективних заходів.
IV.Основні завдання енергоменеджера напрямку
	Проводить контроль систематичного достовірного обліку витрат паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, що здійснюється на підставі показань контрольно-вимірювальних приладів, що вносяться до системи енергомоніторингу на всіх підпорядкованих установах відповідного структурного підрозділу.
	Здійснює загальний аналіз рівня 	енергоспоживання, а також збирає інформацію щодо виконаних і запланованих ремонтів, пов'язаних зі зниженням енергоспоживання.
	Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм мікроклімату у приміщеннях будівель та інших вимог діючого законодавства в підпорядкованих установах.
	Відвідує та при потребі звітує на нарадах організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту Смолінської селищної ради.

Виконує протокольні рішення нарад організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту Смолінської селищної ради.
	Готує рекомендації керівнику структурного підрозділу бюджетної сфери  щодо проведення енергоефективних заходів в підпорядкованих установах.
V. Енергоменеджер об’єкту
Щоденно, крім вихідних та святкових днів, здійснює збір інформації з приладів обліку споживання енергоресурсів (у разі відсутності приладів обліку вносить інформацію з отриманих рахунків за відповідні спожиті енергоресурси) та температурних показників до 10 години та вносить зібрані дані до системи енергомоніторингу, а також аналізує отримані дані на предмет відхилення, у разі, якщо система енергомоніторингу показала таке відхилення. 
	У випадку, коли споживання енергоресурсів не здійснюється, збір інформації з таких приладів обліку та внесення даних до системи енергомоніторингу не проводиться.
	Якщо система енергомоніторингу виявила значне відхилення споживання енергоресурсу (більше ніж на 10%) – негайно інформують безпосереднього керівника та енергоменеджера напрямку, якщо перевищення виникло внаслідок надзвичайної ситуації – вживає відповідні заходи для стабілізації ситуації. У випадку, якщо була допущена помилка при знятті показників, – зняття показників повторюється. У разі виявлення несправності приладу обліку – інформують безпосереднього керівника.
	Слідкує за своєчасним здійсненням обслуговування інженерних систем відповідними фахівцями, своєчасним проходженням приладами обліку метрологічної повірки, а також інших заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності енергоспоживання.
	Надає відповідному енергоменеджеру напрямку звіти щодо рівня енергоспоживання та пропозиції щодо зниження рівня споживання енергоресурсів.
	Виконує протокольні рішення нарад організаційно-виконавчої структури енергетичного менеджменту Смолінської селищної ради.
VІ. Організація виконання Положення
Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоресурсів, повинні бути сертифіковані на території України.
	Перелік енергоресурсів та температурних показників для щоденного контролю:
	температура повітря в обраних внутрішніх приміщеннях, °С;
	вода холодна, м3;
	електрична енергія, кВтfile_2.png
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год;
	теплова енергія, Гкал;
	природний газ, м3;

тощо.

	Для виконання щоденного контролю енергоменеджер об’єкту використовує наступні типи обладнання:

	термометр зовнішній;
	термометр внутрішній;
	лічильник холодної води;
	лічильник електричної енергії;
	лічильник теплової енергії;
	газовий лічильник;
	тощо.








