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▰ 2015 рік – розроблений та затверджений сесією міської ради
▰ 2016 рік – пройшов перевірку європейською комісією
▰ 2017 рік – поданий І моніторинговий звіт
▰ 2020 рік – поданий ІІ моніторинговий звіт



впроваджена система 
енергетичного менеджменту та 

моніторингу 

2015 рік
в рамках співпраці з проєктом
«Енергоефективність у громадах», що
впроваджується GIZ
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Прийнято ряд розпорядчих
нормативно-правових актів

та введена посада
енергоменеджера
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Міський голова, секретар міської ради, 
заступники міського голови, керуючий

справами виконкому

Енергоменеджер міста

Керівники бюджетних установ та організацій/ особи, 
відповідальні за організацію системи

енергоменеджменту

Особи, відповідальні за ведення системи
енергомоніторингу (енергоменеджери установ)

Особи, відповідальні за моніторинг показників приладів
обліку

Організаційна
структура
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На сьогодні потужним інструментом для проведення
енергетичного моніторингу є

Інформаційна система енергомоніторингу (ІСЕ) . 
Ця система забезпечує формування аналітичної бази даних
щодо споживання енергетичних ресурсів з подальшим її

використанням для контролю споживання енергоресурсів та
досягнення результатів від впровадження енергозберігаючих
заходів і реалізації енергоефективних проєктів в закладах

бюджетної сфери.
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Дисциплінує
споживача

Щоденний
моніторинг
споживання
енергоресурсі

в

Аналіз фактичного
енергоспоживання на
об’єктах бюджетної

сфери в натуральному та
грошовому вираженні

ІСЕ
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Охоплює 82  будівлі
(в т.ч. приміщень) 
бюджетних установ

та організацій
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Алгоритм дій в роботі з 
Інформаційною системою 

енергомоніторингу
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Особи, відповідальні за ведення системи енергомоніторингу в
бюджетних установах та організаціях міста

забезпечують щоденне занесення до ІСЕ знятих показників,
отриманих в телефонному режимі від відповідальних осіб за
моніторинг показників приладів обліку в бюджетних будівлях

та приміщеннях
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Особи, відповідальні за ведення системи енергомоніторингу в
бюджетних установах та організаціях міста

1
по рахункам, отриманим від бухгалтерії, забезпечують
закриття звітних місяців шляхом внесення даних до ІСЕ

не пізніше 25  числа місяця наступного за звітним
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Особи, відповідальні за ведення системи енергомоніторингу в
бюджетних установах та організаціях міста

1
забезпечують за результатами закриття звітних місяців
формування та надання керівнику бюджетної установи, 
організації і енергоменеджеру звіту щодо фактичного
споживання енергетичних ресурсів, у відповідності до

встановленого ліміту та при необхідності надання пояснень про
відхилення у споживанні
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1Декілька цікавих 
прикладів
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1

Загальноосвітняшкола№3
Поломки системи водопостачання
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1

Загальноосвітняшкола№3
Поломка системи водопостачання
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Дошкільний навчальний заклад№22
Вихід з ладу водонагрівача
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Відділ з питань цивільного захисту
Порив труби тепломережі, догрів



22

Вечірняшкола
Споживання електроенергії

в холодні місяці
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Вечірняшкола
(внутрішня t°C)
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Звітність засобами ІСЕ
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Блок «Бюджетна звітність»

1
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Бюджетна звітність.
Споживання електричної енергії за 2019 

рік
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Блок «Бюджетна звітність»
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Блок «Бюджетна звітність»
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Блок «Аналітична звітність»
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Блок «Аналітична звітність»
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▰Щоденному занесенні показників до ІСЕ
▰ Коректному та вчасному закритті звітного
місяця

▰ Подання обгрунтованих звітів
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1
- Дата початку та кінця опалювального періоду

- Середня внутрішня температура будівлі
(щоденно протягом опалювального періоду)

- Встановлені ліміти (помісячні, річні)

- Тарифи на енергоресурси

Обов’язкове занесення до
ІСЕ:

- Ремонтні роботи
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1

В роботі з ІСЕ обов’язкове використання посібника
користувача, який знаходиться в діалоговому вікні

віртуального робочого кабінету ІСЕ



Розділ «Енергетичний менеджмент»
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Коростенська міська рада

▰ Адреса: м. Коростень, вул. Грушевського, 22

▰ тел./факс (04142)44001, 41020, 50803

▰ e-mail: kor.ekonom@rada-kor.gov.ua

▰ www.korosten.in.ua
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