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Глобальні енергетичні проблеми, окрім пошуку та розроблення нових 

ефективних та екологічно чистих джерел енергії, вимагають організації 
оптимального управління розвитком та експлуатацією існуючих систем 
виробництва, розподілу та споживання паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР). Впровадження системи енергетичного менеджменту та 
функціонування єдиної системи енергетичного аудиту забезпечують 
вирішення цих питань.  

Служба енергоменеджменту, як одна із форм реалізації державної 
політики з енергоефективності та енергозбереження, є частиною загальної 
системи управління навчальними закладами та установами Міністерства 
освіти і науки України, основним завданням якої є управління ефективністю 
споживання ПЕР.  

Впровадження служби енергетичного менеджменту полягає у 
формуванні професійних управлінських механізмів, спрямованих на 
забезпечення раціонального використання ПЕР шляхом здійснення обліку, 
контролю, планування, нормування та аналізування витрат ПЕР, проведення 
внутрішніх енергетичних аудитів (енергетичних обстежень), впровадження 
енергозберігаючих заходів, здійснення моніторингу та коригувальних дій у 
сфері енергоефективності та енергозбереження, а також інформування, 
стимулювання та навчання персоналу навчальних закладів та установ 
міністерства у сфері енергозбереження. 

Запровадження служби енергетичного менеджменту спрямоване на 
забезпечення ефективної реалізації державної політики підвищення 
ефективності використання ПЕР та економію бюджетних коштів за спожиті 
енергоносії, а також створення відповідних коригувальних механізмів, а в 
подальшому і оцінювання того, наскільки ці механізми виявляються 
ефективними в закладах та установах міністерства. 

Головною метою впровадження енергоменеджменту в закладах та 
установах міністерства освіти і науки є скорочення витрат закладів за 
рахунок зниження видатків на паливно-енергетичні та інші ресурси.  

Взагалі бюджетна сфера є крупним споживачем енергоносіїв. 
Організації бюджетної сфери споживають близько 15% електроенергії, що 
виробляється в країні, і близько 30% теплової енергії. 

Соціальна значущість бюджетної сфери і її недостатнє фінансування 
гостро ставить проблему раціонального споживання енергоносіїв, їх обліку і 
економії і саме тому в даній роботі пропонується створення системи 
енергетичного менеджменту в управлінні освіти і науки Сумської міської ради 
для максимально ефективного енерговикористання. 

 


