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Причини старту
енергетичного
розвитку
Витрати міського бюджету у % на капітальні видатки та енергоносії
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Підвищення тарифів на енергетичні ресурси
Збільшення видатків з міського бюджету
Відсутність системності у роботі з питань енергозбереження та енергоефективності
Зниження комфорту життя населення міста

LOGO

Впровадження системи
енергоменеджменту
1

Прийняття управлінського рішення

2

Введення посади енергоменеджера, побудова структури
енергоменеджменту, проведені навчання для відповідальних
осіб

4

Затвердження нормативних документів:
- План заходів по впровадженню системи
енергоменеджменту
- Загальноміська програма впровадження системи
енергетичного менеджменту
- Розпорядження міського голови по вдосконаленню системи
енергоменеджменту
Дорадчий
комітет з питань сталого енергетичного розвитку
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Впровадження інформаційної системи енергомоніторингу

6

Придбання приладів та сертифікація енергоаудиторів
комунального підприємства “КоростеньБуд”
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Результати
впровадження системи
Щоденний моніторинг споживання
енергетичних ресурсів
Регулярне навчання відповідальних
осіб
Щомісячне звітування по споживанню
енергетичних ресурсів
Розроблення енергопаспортів на
бюджетні будівлі

 Зменшення споживання
холодної води міською лікарнею
в 3 рази, деякими закладами
освіти до 40%

 Зменшення періоду виявлення
аварій в мережах від місяця до
одного-двох днів
 Корегування виставлених
енергопостачальними компаніями
рахунків
 Формування бюджету на
реальних показниках
 Доступ до позабюджетних
джерел фінансування

затверджено енергетичний логотип міста
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Перспективні плани
 Реалізація проектів Плану дій зі сталого енергетичного
розвитку міста до 2020 року
 Пошук нових можливостей для реалізації енергоефективних
проектів
 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (освітній
компонент)
 Продовження розробки енергетичних паспортів будівель
 Розробка міської програми з енергозбереження та
енергоефективності
 Ведення інформаційної системи енергомоніторингу:
використання усіх інструментів системи для прийняття
управлінських рішень
 Участь в програмі ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти»
 Подальша співпраця з проектом «Енергоефективність у
громадах», що виконується GIZ
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