
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЕНЕРГЕТИЧНУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ» 

20.12.2019 р                               м. Київ 

Існуюча редакція Запропоновані зміни 
Стаття 1. Визначення термінів 

22) система енергетичного менеджменту – 
комплекс взаємопов’язаних елементів, що 
формують систему управління 
енергетичним споживанням, яка включає  в  
себе  організаційну  структуру,  функції  
управління,  обов'язки  та відповідальність,  
стратегію,  процедури,  процеси,  ресурси  
для  формування, впровадження, 
досягнення цілей енергетичної 
ефективності 

22) система енергетичного менеджменту – 
комплекс взаємопов’язаних елементів 
управління енергетичним споживанням, в 
яких виражені: стратегічна мета, план 
дій , організаційна  структура та 
інструменти  для  формування, 
впровадження, досягнення цілей 
енергетичної ефективності 

Стаття 4. Управління у сфері забезпечення енергетичної ефективності 
2. Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади: 
1) забезпечує формування державної 
політики у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності; 
2) організовує розроблення, затверджує 
та забезпечує виконання загальнодержавних 
програм розвитку сфери забезпечення 
енергетичної ефективності; 
3) забезпечує розроблення і здійснення 
заходів щодо створення інфраструктури, 
матеріально-технічної бази та інших умов, 
необхідних для забезпечення енергетичної 
ефективності 
4) видає у межах своїх повноважень 
нормативно-правові акти з питань 
забезпечення енергетичної ефективності; 
5) здійснює інші повноваження, 
визначені законом. 

1) забезпечує формування державної 
політики у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності; 
2) організовує розроблення, затверджує 
та забезпечує виконання загальнодержавних 
програм розвитку сфери забезпечення 
енергетичної ефективності; 
3) забезпечує розроблення і здійснення 
заходів щодо створення інфраструктури, 
матеріально-технічної бази та інших умов, 
необхідних для забезпечення енергетичної 
ефективності; 
4) видає у межах своїх повноважень 
нормативно-правові акти з питань 
забезпечення енергетичної ефективності; 
5) затверджує порядок впровадження та 
функціонування системи енергетичного 
менеджменту в органах державної 
виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування; 
6) здійснює інші повноваження, визначені 
законом. 

Стаття 4. Управління у сфері забезпечення енергетичної ефективності 
5. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива: 
1) розробляє державні цільові програми 
у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності; 
2) разом із заінтересованими органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування розробляє Національні 
плани дій з енергоефективності, здійснює 

1) розробляє державні цільові програми 
у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності; 
2) разом із заінтересованими органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування розробляє Національні 
плани дій з енергоефективності, здійснює 



моніторинг їх реалізації та звітує Кабінету 
Міністрів України про стан виконання цих 
планів; 
3) сприяє впровадженню системи 
енергетичного менеджменту та 
енергетичного аудиту; 
4) розробляє технічні регламенти у 
визначених сферах діяльності відповідно до 
Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності»; 
5) здійснює інші повноваження, 
визначені законом. 

моніторинг їх реалізації та звітує Кабінету 
Міністрів України про стан виконання цих 
планів; 
3) сприяє впровадженню системи 
енергетичного менеджменту та 
енергетичного аудиту; 
4) розробляє технічні регламенти у 
визначених сферах діяльності відповідно до 
Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності»; 
5) збирає інформацію щодо 
виконання енергоефективних заходів в 
тому числі заходів планів дій сталого 
енергетичного розвитку (і клімату); 
6)    проводить моніторинг впровадження 
систем енергетичного менеджменту в 
органах місцевого самоврядування та 
органах державної виконавчої влади і 
публікує на офіційному сайті інформацію 
про результати моніторингу; 
7) здійснює інші повноваження, визначені 
законом. 

Стаття 4. Управління у сфері забезпечення енергетичної ефективності 
8. Органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції: 
1) розробляють та затверджують плани 
дій сталого енергетичного розвитку та 
адаптації до змін клімату;  
2) затверджують місцеві програми 
забезпечення енергоефективності; 
3) впроваджують системи 
енергетичного менеджменту (та 
моніторингу споживання енергії) в 
бюджетних установах;  
4) створюють місцеві фонди для 
фінансової підтримки енергоефективних 
програм та планів дій сталого 
енергетичного розвитку та адаптації до змін 
клімату, енергоефективних проектів та 
заходів, та здійснюють контроль 
фінансування; 
5) реалізують заходи з підвищення 
енергоефективності у відповідних 
населених пунктах, здійснюють контроль за 
виконанням таких заходів. 

1) розробляють та затверджують плани 
дій сталого енергетичного розвитку та 
адаптації до змін клімату;  
2) затверджують місцеві програми 
забезпечення енергоефективності; 
3) впроваджують системи 
енергетичного менеджменту;  
4) створюють місцеві фонди для 
фінансової підтримки енергоефективних 
програм та планів дій сталого енергетичного 
розвитку та адаптації до змін клімату, 
енергоефективних проектів та заходів, та 
здійснюють контроль фінансування; 
5) реалізують заходи з підвищення 
енергоефективності у відповідних 
населених пунктах, здійснюють контроль за 
виконанням таких заходів.  

Стаття 6. Національний план дій з енергоефективності 
5. Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері забезпечення ефективного 
використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів 
палива, має право отримувати інформацію 

5. Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері забезпечення ефективного 
використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів 
палива, має право отримувати інформацію 



від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та юридичних 
осіб, що відповідають за реалізацію заходів 
Національного плану, необхідну для 
виконання ним своїх повноважень 
відповідно до вимог цього Закону. 
 Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування надають звіти 
про результати виконання 
енергоефективних заходів центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері 
ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, в порядку 
збору первинної інформації,  моніторингу та 
оцінки виконання Національного плану. 
Юридичні особи, що відповідають за 
реалізацію заходів Національного плану, 
надають звіти про результати виконання 
енергоефективних заходів центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері 
ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, щорічно до 15 
березня року, наступного за звітним. 
 

від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та юридичних 
осіб, що відповідають за реалізацію заходів 
Національного плану, необхідну для 
виконання ним своїх повноважень 
відповідно до вимог цього Закону. 
 Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування надають звіти про 
результати виконання енергоефективних 
заходів центральному органу виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, в 
порядку збору первинної інформації,  
моніторингу та оцінки виконання 
Національного плану, а також надають 
інформацію щодо впровадження систем 
енергетичного менеджменту. 
Порядок моніторингу щодо впровадження 
систем енергетичного менеджменту та 
порядок збору інформації щодо 
результатів виконання енергоефективних 
заходів, в тому числі заходів плану дій 
сталого енергетичного розвитку (та 
клімату), а також форма подання такої 
інформації до Центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері 
ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, 
затверджується постановою Кабінету 
Міністрів України. 
Енергопостачальні організації зобов’язані 
надавати інформацію щодо обсягів енергії 
органам місцевого самоврядування за 
запитом.  
Юридичні особи, що відповідають за 
реалізацію заходів Національного плану, 
надають звіти про результати виконання 
енергоефективних заходів центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері 
ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, щорічно до 15 
березня року, наступного за звітним. 
 



Стаття 6. Національний план дій з енергоефективності 
7. Органи місцевого самоврядування 
можуть розробляти та затверджувати плани 
дій сталого енергетичного розвитку та 
адаптації до змін клімату, в якому містяться 
заходи, що повинні вживатись з метою 
досягнення цілей у сферах 
енергоефективності, енергетичного 
розвитку та адаптації до змін клімату, в 
тому числі щодо зменшення викидів 
діоксиду вуглецю, з урахуванням цілей 
Європейського Союзу у зазначених сферах. 
 

7. Органи місцевого самоврядування 
можуть розробляти та затверджувати плани 
дій сталого енергетичного розвитку та 
адаптації до змін клімату, в якому містяться 
заходи, що повинні вживатись з метою 
досягнення цілей у сферах 
енергоефективності, енергетичного 
розвитку та адаптації до змін клімату, в 
тому числі щодо зменшення викидів 
діоксиду вуглецю, у відповідності до 
Національного плану дій з 
енергоефективності, з урахуванням цілей 
Європейського Союзу у зазначених сферах. 
 

Стаття 12. Енергетичний аудит та системи енергетичного менеджменту 
10.  Центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, 
забезпечує: 
1) оприлюднення та доступ споживачів 
до інформації про порядок та особливості 
підтвердження кваліфікації осіб, які мають 
намір провадити діяльність із здійснення 
енергетичного аудиту; 
2) доступність та популяризацію 
переваг енергетичних аудитів; 
3) організаційне та методичне 
забезпечення функціонування систем 
енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах органів місцевого 
самоврядування та органів державної влади. 

10.  Центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива, 
забезпечує: 
1) оприлюднення та доступ споживачів 
до інформації про порядок та особливості 
підтвердження кваліфікації осіб, які мають 
намір провадити діяльність із здійснення 
енергетичного аудиту; 
2) доступність та популяризацію 
переваг енергетичних аудитів; 
3) організаційне та методичне 
забезпечення   функціонування систем 
енергетичного менеджменту органів 
державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування.  

Стаття 12. Енергетичний аудит та системи енергетичного менеджменту 
12. Сертифікація систем енергетичного або 
екологічного менеджменту здійснюється  
установами, акредитованими національним 
органом України з   акредитації. 
13. З метою підтримки ініціатив щодо 
енергоефективності, проведення 
енергетичних аудитів і підтримки 
здійснення заходів з підвищення рівня 
енергетичної ефективності суб’єктами 
мікро-, малого та середнього 
підприємництва можуть впроваджуватися 
державні цільові економічні програми 
енергоефективності.   

12. Система енергетичного менеджменту 
обов’язково запроваджується органами 
державної виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування з врахуванням 
частини 3 статті 8 цього закону. 
13. Сертифікація систем енергетичного або 
екологічного менеджменту здійснюється  
установами, акредитованими національним 
органом України з   акредитації. 
14. З метою підтримки ініціатив щодо 
енергоефективності, проведення 
енергетичних аудитів і підтримки 
здійснення заходів з підвищення рівня 
енергетичної ефективності суб’єктами 
мікро-, малого та середнього 
підприємництва можуть впроваджуватися 



державні цільові економічні програми 
енергоефективності.   

Таблицю склали: Сергій Кошарук та Валентина Гуч-Денисенко 


