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Державне агентство з енергоефективності 

та енергозбереження України



17 798

59 438

Фінансуються за рахунок державного бюджету

Фінансуються за рахунок місцевих бюджетів

2638

2353

На сьогоднішній день в Україні функціонує 77 236 
установ, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів

23%

77%

* За даними державної казначейської служби України
http://www.treasury.gov.ua/ – Виконання бюджетів –
Кількість установ та організацій, включених до Єдиного реєстру 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
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Агентством розроблено проект РКМУ, який забезпечує комплексний 
підхід до створення системи енергоменеджменту в бюджетних установах 

РКМУ «Про затвердження Плану заходів із 
впровадження систем енергетичного 

менеджменту в бюджетних установах»
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На сьогоднішній день в Україні є досвід запровадження систем 
енергетичного менеджменту в містах та бюджетних установах, а також 

проектування інструментів, які сприятимуть розвитку таких систем

- м. Львів – концепція запровадження
системи енергоменджменту у місті та
створення системи монівторингу
енергоресурсів у закладах освіти,
охорони здоров'я, культури,
запровадження спеціалізованих
підрозділів енергоменеджменту.

- м. Кам'янець-Подільський – концепція
запровадження системи енергетичного
менеджменту бюджетних установ,
запровадження спеціалізованих
підрозділів енергоменеджменту.

- м. Долина – стратегія сталого розвитку в
сфері енергоспоживання,
запровадження спеціалізованих
підрозділів енергоменеджменту;

- м. Черкаси – запровадження системного
моніторингу споживання енергоресурсів
бюджетними установами.

Розробки, які можуть бути покладені в 
основу заходів РКМУ

Досвід запровадження систем 
енергетичного менеджменту

- Інститут бюджету та соціально-
економічних досліджень (ІБСЕД) -
Концепція запровадження системи
фінансового стимулювання
ефективного використання
енергетичних ресурсів на рівні місцевих
бюджетів;

- Проект GIZ «Енергоефективність у
громадах» спільно з ТОВ «ФІАТУ» –
розроблено Інформаційну систему
енергетичного моніторингу, яка на
сьогодні в пілотному режимі працює в
ряді міст України;

- КП «ГВП» (КиївЕСКО) розроблено
Автоматизовану систему
енергомоніторингу, яка на сьогодні
успішно використовується в бюджтених
установах м. Києва.



Прийняття РКМУ «Про затвердження Плану заходів із впровадження
систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» та 

реалізація відповідних заходів матиме суттєві позитивні наслідки

√ Економія паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами

√Економія бюджетних коштів

√ Стимулювання розвитку ринку ЕСКО в Україні 

√ Імплементація положень європейських директив у сфері 

енергоефективності

√ Підвищення рівня комфорту будівель

√ Зменшення викидів СО2

√ Зменшення зношуваності будівель


