
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства енергетики України 

«Про затвердження Порядку ведення реєстру органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, в яких впроваджено систему 

енергетичного менеджменту» 

 

1. Мета 

Проект акта розроблено з метою унормування механізму ведення реєстру 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в яких 

впроваджено систему енергетичного менеджменту (далі – Реєстр). 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект акта розроблено на виконання частини восьмої статті 12 Закону 

України «Про енергетичну ефективність» (далі - Закон). Наразі механізм 

ведення Реєстру Держенергоефективності не врегульований. 

Водночас, нормами частини восьмої статті 12 Закону передбачено: 

1) ведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива реєстру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в 

яких впроваджено систему енергетичного менеджменту, в порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива; 

2) надання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива, інформації про стан та результати впровадження систем енергетичного 

менеджменту за формою та у строки, визначені центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

3) розміщення органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування інформації про стан та результати впровадження систем 

енергетичного менеджменту в національній системі моніторингу 

енергоефективності (за наявності такої системи). 

Інформація про стан та результати впровадження систем енергетичного 

менеджменту, отримана від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування використовується під час ведення Реєстру. Проект акта 

спрямований на створення гнучкого механізму впровадження вимог статті 12 

Закону. 

 



3. Основні положення проекту акта 

Проектом акта передбачається нормативно-правове врегулювання 

механізму ведення Держенергоефективності Реєстру. 

Порядком ведення реєстру органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, в яких впроваджено систему енергетичного менеджменту 

(далі - Порядок) встановлені основні вимоги до порядку надання інформації, 

визначено обсяг, терміни та форма надання інформації. 

 

4. Правові аспекти 

Нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері суспільних 

відносин, є: 

Закон України «Про енергетичну ефективність»; 
Закон України «Про інформацію»; 

Закон України «Про електронні довірчі послуги»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460 

«Про впровадження систем енергетичного менеджменту»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676 

«Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності 

та  енергозбереження України». 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з 

державного чи місцевих бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта не стосується питань: 
- функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів 

територіальних громад, місцевого та регіонального  розвитку; 

- соціально-трудової сфери;  

- прав осіб з інвалідністю; 

- функціонування і застосування української мови як державної;  

- наукової та науково-технічної діяльності. 

Проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Державного агентства 

з енергоефективності та енергозбереження України (http://saee.gov.ua/) та 

Міністерства енергетики України (http://mpe.kmu.gov.ua/) для проведення 

публічних консультацій відповідно до Порядку проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 

№ 996. 

 

7. Оцінка відповідності 

У проекті акта відсутні положення, що: 
- стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції; 

- стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

http://saee.gov.ua/
http://saee.gov.ua/


- впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

- містять ризики вчинення корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов'язаних з корупцією; 

- створюють підстави для дискримінації. 

Проект акта буде направлено до Національного агентства з питань 

запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної 

експертизи. 

 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проекту акта унормує механізм ведення 

Держенергоефективності Реєстру. 

Реалізація акта матиме вплив на інтереси заінтересованих сторін, прогноз 

якого наведено в таблиці: 

 

Заінтересована 

сторона 

Вплив 

реалізації акта 

на 
заінтересовану 

сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Держава позитивний Прийняття проекту акта дозволить 

урегулювати механізм ведення 

Держенергоефективності Реєстру. 

Органи державної 

влади 

позитивний Прийняття проекту акта призведе до 

підвищення прозорості та 

відповідальності органів державної 

влади щодо стану та результатів 

впровадження енергетичного 

менеджменту. Наявність Реєстру 

створює перспективу участі органів 

державної влади у державних 

інструментах із підтримки 

(допомоги) для здійснення 

енергоефективних заходів відповідно 

до пункту 22 Постанови КМУ «Про 

впровадження систем енергетичного 

менеджменту»  



Органи з 

сертифікації 

позитивний Прийняття проекту акта призведе до 
підвищення відповідальності органів з 
сертифікації до проведення 
сертифікації систем енергетичного 
та/або екологічного менеджменту. 

 

 

Міністр       Герман ГАЛУЩЕНКО 

 

  2022 р. 

 

 

 


