
                                                                                 

Державне управління справами 

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

                                       НАКАЗ 
 

« 01 »       11     2022 р.                              м. Київ                                №   28 
 

Про впровадження системи  

енергетичного менеджменту 

 

Відповідно до вимог частини другої статті 12 Закону України «Про 

енергетичну ефективність», враховуючи положення Порядку впровадження 

систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), керуючись п. 7.3. 

Положення про Центр превентивної медицини Державного управління 

справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління 

справами від 07 червня  2016 року № 147,    
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Впровадити в Центрі превентивної медицини Державного управління 

справами систему енергетичного менеджменту. 
 

2. Остапенка Сергія Петровича, головного інженера визначити 

відповідальним за впровадження та функціонування системи енергетичного 

менеджменту в Центрі превентивної медицини Державного управління 

справами. 
 

3. Забезпечити  впровадження  та  виконання функцій системи енергетичного 

менеджменту шляхом покладання на головного інженера Центру 

превентивної медицини повноважень щодо енергетичного планування, 

функціонування систем енергетичного менеджменту, організації ефективного 

використання енергії / енергетичних ресурсів та комунальних послуг. 
 

4. Затвердити ПЛАН діяльності системи енергетичного менеджменту Центру 

превентивної медицини  Державного управління справами (додаток 1 до 

наказу) 
 

5. Затвердити План заходів з впровадження енергоефективних заходів у 

приміщеннях Центру превентивної медицини (додаток 2 до наказу). 
 

6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника головного 

лікаря Ястреб Людмилу Іванівну. 
 

 

Головний лікар                                                                                              Ольга ПЕРЕПАДЯ 

 

 

 



 

 

 

 
 Додаток 1  

до наказу від 01.11.2022 № 28 
 

 

 

 

ПЛАН  

діяльності системи енергетичного менеджменту  

Центру превентивної медицини  Державного управління справами 

 

 

 План діяльності системи енергетичного менеджменту Центру 

превентивної медицини  Державного управління справами розроблено 

відповідно до вимог Порядку впровадження систем енергетичного 

менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері 

забезпечення енергетичної ефективності. 

 

 Завданнями системи енергетичного менеджменту Центру превентивної 

медицини  Державного управління справами є: 

– формування цілісної політики з управління використанням енергії на 

принципах сталого розвитку; 

– забезпечення функціонування, розвитку та вдосконалення системи 

енергетичного менеджменту; 

– створення електронної бази даних про об’єкти енергоспоживання; 

засобів для оперативного збору, а також аналізу даних про споживання 

енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають 

на її споживання; 

– вжиття заходів щодо енергоефективної експлуатації споруд і 

будівель; 

– створення системи контролю та звітності у питаннях ефективності 

використання енергоресурсів і комунальних послуг; 

– ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на 

впровадження проектів модернізації об’єктів, що споживають енергоресурси; 

– скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу та, як наслідок, 

підвищення комфортності перебування у будівлях. 

 Операційними цілями системи енергетичного менеджменту Центру 

превентивної медицини  Державного управління справами є: 

 – підвищення енергоефективності будівлі; 



 

 

 

 – здійснення заходів контролю за енергоспоживанням, енергетичного 

аудиту для налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів.  

  

 Ключовими показниками результативності роботи системи 

енергетичного менеджменту Центру превентивної медицини  Державного 

управління справами є: 

– неперевищення обсягів споживання енергоресурсів базового рівня, 

який становлять показники 2021 року; 

– кількість залучених коштів на потреби підвищення ефективності 

енергоспоживання; 

– ефективність реалізації проектів, що характеризується фактичним 

досягненням річної економії / належним використанням вкладених коштів; 

– дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                                              Ольга ПЕРЕПАДЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Додаток 2  

                                                                                    до наказу від 01.11.2022 № 28 

 

План заходів 

з енергозбереження із забезпеченням зменшення об’ємів 

споживання комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв’язку 

в Центру превентивної медицини  у 2022 році 

 

№ Зміст 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 
Примітка 

I. Технічні заходи: 
1. Вдосконалення теплоізоляції 

приміщень: 

- ремонт, регулювання та 

профілактика пластикових вікон у 

місцях загального користування, 

коридорах та службових кабінетах 

 
Протягом 

першого 

півріччя 

Господарський 

відділ 

ЦПМ ДУС 

 

2. Запровадження використання 

енергоефективних освітлювальних 

приладів: 

- заміна ламп (люмінесцентних, 

розжарення) на світлодіодні, по мірі 

виходу з ладу, у місцях загального 

користування, коридорах та 

службових кабінетах 

 

 

Протягом 

року 

Господарський 

відділ 

ЦПМ ДУС 

 

3. Запровадження енергоефективного 

використання техніки: 

- забезпечення дотримання 

технічних рекомендацій щодо 

експлуатації кондиціонерів, зокрема 

температурних обмежень 

зовнішнього повітря; 

- забезпечення використання 

комп’ютерної техніки в режимі 

економії та експлуатації з 

переключенням на режим 

очікування (низьким використанням 

електроенергії) 

 

 

 

 

 
Протягом 

року 
Працівники 

ЦПМ ДУС 

 

3. Забезпечення безперебійної роботи 

приладів обліку: 

- проведення своєчасної повірки 

лічильників теплової енергії, 

водопостачання та водовідведення; 

- забезпечення контролю за обліком 

показників спожитої теплової та 

електроенергії, водопостачання та 

водовідведення із залученням 

 

 

 
Протягом 

року 

Господарський 

відділ 

ЦПМ ДУС 

 



 

 

 

 профільних спеціалістів; 

- забезпечення звіряння кількісних 

та якісних показників споживання 

комунальних послуг та енергоносіїв 

 

 

 

ІІ. Організаційні заходи: 
1.  Раціональне використання 

енергоресурсів: 

- забезпечення економного 

використання електричної енергії у 

місцях загального користування, 

коридорах та службових кабінетах; 

- використання електрообігрівачів 

для опалення за умови неналежного 

функціонування системи 

централізованого опалення; 

- забезпечення по закінченню 

робочого часу відключення з мереж 

енергопостачання комп’ютерної, 

оргтехніки та електроприладів, що 

розміщуються в робочих кабінетах; 

- забезпечити обмежене 

використання в нічний та 

позаробочий час освітлення 

прибудинкової території 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постійно 

Господарський 

відділ 

ЦПМ ДУС 

 

2.  Раціональне використання 

комунальних послуг: 

- економне використання води; 

- дбайливе використання 

сантехнічного обладнання; 

- своєчасне повідомлення 

відповідальних осіб про неналежну 

роботу комунального обладнання 

 

 

 
Постійно Працівники 

ЦПМ ДУС 

 

3.  Раціональне використання послуг 

зв’язку: 

- проведення міжміських 

телефонних розмов виключно з 

виробничих питань; 

- забезпечення тривалості 

міжміських телефонних розмов до 

3 (трьох) хвилин 

 

 

 
Постійно Працівники 

ЦПМ ДУС 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                                              Ольга ПЕРЕПАДЯ 
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