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3.9 система енергетичного менеджменту,
система енергоменеджменту (СЕМ)
(energy management system(EnMS)):
Набір взаємопов'язаних або взаємодійних
елементів, що визначають енергетичну політику та
енергетичні цілі, а також процеси і процедури для
досягнення цієї політики та цих цілей
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Структура зв’язків системи енергетичного
менеджменту в місті:
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ЕМ – інструмент реалізації Плану Дій
Сталого Енергетичного Розвитку (ПДСЕР)
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Структурна схема системи енергетичного менеджменту
Безперервне поліпшення

1. Енергетична політика

2. Планування

8. Аналітичний аналіз СЕМ

3. Впровадження та
експлуатація

7. Внутрішній аудит

4. Перевірка та корекція

6. Коригуючі та превентивні
дії

5. Моніторинг та
вимірювання
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Як побудувати сучасну систему
енергоменеджменту
Крок 1 Прийняття політичного рішення про впровадження
на підприємствах міста та в органах муніципалітету
системи енергетичного менеджменту.
Таке рішення повинне бути ухвалено громадою на сесії міської,
або селищної ради з обов’язковим виділенням коштів із
бюджету громади.
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Крок 2 Залучення професійних консультантів.
Крок 3 Побудова складових системи енергоменеджменту
 Перша і основна складова - це персонал служби енергоменеджменту
Призначення енергоменеджерами непідготовлених людей без чітких функцій
може дискредитувати систему енергоменеджменту та внести додатковий
хаос та бюрократію в систему управління містом та комунальними
підприємствами.
В розвинених державах енергоменеджер підпорядковується безпосередньо
першому керівнику підприємства, або установи.
Кадрове забезпечення енергетичного менеджменту - це не роздування
штатів, а створення нових та високопрофесійних робочих місць
з
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високим рівнем рентабельності.

Проблему кадрів служб енергоменеджменту
вирішити двома шляхами:

можливо

Шлях перший – навчання спеціалістів підприємств, відомств та муніципалітету на
спеціалізованих курсах ВНЗ України та адаптація отриманих знань до місцевих
умов за допомогою залучених консультантів. На протязі перших 1-2 років
існування штату служби енергоменеджменту надання технічної допомоги зі
сторони консалтингової компанії просто необхідно. Це дозволить отримати досвід
та уникнути помилок початкового періоду.
Шлях другий – залучення до виконання функцій служби енергоменеджменту
фахової консалтингової компанії (аутсорсінг), що зніме з муніципалітету
навантаження по чисельності та фонду оплати праці працівників. Цим шляхом
можуть піти також і комунальні підприємства. Це доцільний шлях, якщо
консалтингова компанія розташована на невеликій відстані від міста та може
оперативно надати технічну допомогу.
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 Друга складова – система обліку енергоресурсів та
факторів, які впливають на енерго- та ресурсоспоживання
Системи обліку є на кожному підприємстві, але не всі вони відповідають тим задачам,
які стоять перед службою енергетичного менеджменту. Але недосконалість існуючих
систем обліку не може бути виправданням не запровадження системи
енергоменеджменту.
Адже на базі існуючих систем обліку можливо робити моніторинг та перевіряння
ефективності енергоспоживання хоча і з деяким запізненням та похибками.
Для підвищення оперативності аналізу енергоспоживання та відповідних дій службам
енергетичного менеджменту потрібні автоматизовані системи контролю та обліку
енергоресурсів (АСКОЕ). Тому створення АСКОЕ – це першочерговий по
пріоритетності технічний захід для всіх підприємств та об’єктів. Відсутність
АСКОЕ буде стримувати впровадження всіх інших енергоефективних заходів.
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550

 Третя складова – алгоритм прийняття управлінських
рішень та дій
Потрібно створити алгоритм функціонування системи
енергоменеджменту, для чого потрібно створити пакет
документів, що регламентують діяльність енергоменеджмент, та
внести доповнення в інші діючи установчі документи.
Потрібно гармонійно вписати систему енергетичного
менеджменту в існуючи управлінські структури.
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Орієнтовно перелік документів, що регламентують діяльність
служб енергоменеджменту міста, може мати наступний вигляд:
Рішення сесії міськради та накази керівників комунальних підприємств.
Положення про службу енергетичного менеджменту.
Посадові інструкції енергоменеджерів.
Доповнення до посадових інструкцій інших служб та підрозділів, які мають
відношення до енергоспоживання, включаючи перших осіб підприємств та міста.
5. Порядок документування енергоспоживання та документообігу на всіх рівнях
управління від рядового об’єкту до міста в цілому.
6. Порядок прийняття управлінських рішень щодо підвищення енергоефективності.
7. Положення про створення та функціонування груп впровадження проектів.
8. Положення про матеріальне заохочення енергоефективності.
9. Положення про внутрішній та аналітичний аудит системи енергетичного
менеджменту.
Після створення всіх складових системи енергоменеджменту слід переходити до
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наступного кроку.
1.
2.
3.
4.
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Крок 4 Запуск функціонування
відповідності до стандарту ISO-50001

циклу

енергоменеджменту

у

Основою енергоменеджменту згідно до стандарту ISO-50001 є цикл Демінга:
PDCA — Плануй (Plan) - Дій (Do) - Перевіряй (Check) - Вдосконалюй (Act):
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Підхід на основі циклу PDCA може бути
описаний так:
— плануй — передбачає провести енергетичний аналіз і визначити
базовий рівень енергетичної ефективності, індикаторів (показників)
енергоефективності (ІЕЕ), постановку цілей, задач і розроблення планів
заходів, необхідних для досягнення результатів, які підвищать рівень
енергетичної ефективності відповідно до енергетичної політики організації;

— виконуй — передбачає впровадити плани заходів у сфері
енергетичного менеджменту;

— перевіряй — передбачає здійснити моніторинг та вимірювання
ключових характеристик діяльності, що визначають рівень досяжної
енергоефективності, щодо енергетичної політики, цілей і задокументованих
результатів;
— Вдосконалюй — передбачає вжити заходів щодо постійного
підвищення рівня досяжної енергоефективності.
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Крок 5 Атестація системи енергоменеджменту на
відповідність стандарту ISO-50001
Для того, щоб виключити помилки та похибки організаційного характеру,
систему енергоменеджменту слід атестувати незалежним органом системи
міжнародної стандартизації ISO.

Крок 6 Забезпечення безперервності функціонування
циклу енергоменеджменту
Безперервність циклів функціонування енергетичного менеджменту повинна
бути закріплена рішенням міської ради та наказами по підприємствам
комунальних послуг. Гарантієй повинна стати щомісячна доповідь
енергоменеджера міста на сесії міської ради, та щорічний звіт
єнергоаудиторської компанії про стан системи енергоменеджменту міста.
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Короткостроковий, або безперервний
енергоменеджмент
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Істини енергоменеджменту:
• Неможливо керувати тим, що не вимірюється
• Вимірювання без аналізу не мають користі
• Для отримання результату потрібні дії
Наша настанова енергоменеджерам:
• Не зашкодити
• Навіть самий досконалий захід може
призвести до економічного краху
• Краще впровадити один енергоефективний
захід ніж декларувати можливість десятків
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заходів та проектів
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