
 
 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я  

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 

(ЦЕНТР) 

 

НАКАЗ 

 

«01» листопада 2022 року        Київ № 50-од 

 

 

Про затвердження Декларації 

енергетичної політики 

 

Відповідно до пунктів 24 та 25 постанови Кабінету Міністрів України від 

23.12.2021 року № 1460 «Про впровадження систем енергетичного 

менеджменту», абзацу 9 пункту 6 розділу VII Статуту Державної установи 

«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.07.2022 

№1164 та з метою забезпечення в Державній установі «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» системи енергетичного 

менеджменту, – 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Декларацію енергетичної політики Державної установи 

«Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров’я України», що 

додається. 

2. Відділу комунікацій та інформаційно-роз’яснювальної роботи 

(Пасельська М. Є.) створити на офіційному веб-сайті вкладку 

«Енергоменеджмент» та оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті 

Центру у вкладці «Енергоменеджмент». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Генерального директора Вовченка Олександра Юрійовича – відповідального за 

впровадження і функціонування системи енергетичного менеджменту в Центрі. 

 

 

Генеральний директор                                           Людмила ЧЕРНЕНКО 

 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Наказ Державної установи «Центр  

громадського здоров`я Міністерства  

охорони здоров’я України» 

від «01» листопада 2022 р. №50-од  

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

енергетичної політики в Державній установі «Центр громадського 

здоров`я Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Ефективне та раціональне споживання паливно-енергетичних ресурсів є 

неодмінною умовою розвитку будь якої країни. Систематичне та стрімке 

зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів мотивує до пошуку шляхів 

зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів та зумовлює їх 

ефективне та раціональне споживання всіма споживачами енергоресурсів. 

Результатом впровадження системи енергетичного менеджменту повинно 

стати прийняття інноваційних рішень щодо модернізації існуючих методів 

управління енергетичною ефективністю. 

 

Державна установа «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» 

ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ: 

 

- підтримувати систему енергетичного менеджменту з метою зниження 

споживання енергоресурсів; 

- забезпечити індикативні цілі систем енергетичного менеджменту щодо 

економії енергії та зменшення викидів СО2; 

- забезпечити організаційними, матеріально-технічними та фінансовими 

ресурсами, необхідними для досягнення поставлених цілей систем 

енергетичного менеджменту; 

- забезпечити довгостроковий розвиток та вдосконалення систем 

енергетичного менеджменту; 

- застосувати критерії енергоефективності під час проведення публічних 

закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних із 

споживанням енергії; 

- мати намір підвищення рівня енергетичної ефективності будівель 

енергетичного менеджменту шляхом впровадження енергоефективних заходів; 

- розповсюджувати інформацію про енергетичну політику серед 

працівників Державної установи «Центр громадського здоров`я Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

- ділитися своїм досвідом з іншими закладами, підприємствами, 

установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства 

охорони здоров’я України. 

 

Генеральний директор     Людмила ЧЕРНЕНКО 


