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ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з контролю за електропостачанням та енергозбереженням  

у Херсонському державному університеті 

 

1. Загальні положення  

 

1.1. Положення про комісію з контролю  за електропостачанням та  

енергозбереженням у Херсонському державному університеті (далі – Положення) 

визначає повноваження та порядок діяльності комісії з контролю за 

електропостачанням та енергозбереженням у Херсонському державному 

університеті  (далі – Комісія). 

1.2. Комісія є колегіальним і консультативно-дорадчим органом для розгляду 

найбільш складних і важливих питань з енергозбереження, ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива в Херсонському державному університеті. Її рішення 

та пропозиції носять рекомендаційний характер. 

1.3. Діяльність Комісії здійснюється в цілях координації та підвищення 

ефективності роботи у сфері енергозбереження й енергоефективності у всіх 

комплексах життєзабезпечення вищого навчального закладу. Члени Комісії 

виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

1.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

законодавчими та нормативно-правовими актами України, Статутом ХДУ, наказами 

і розпорядженнями ректора університету та цим Положенням. 

1.5. Персональний склад Комісії, її голова, заступник, секретар визначаються 

наказом ректора університету. 

1.6. Керівництво та організація роботи Комісії здійснюється безпосередньо 

головою Комісії, а у випадку його тимчасової відсутності – заступником голови 

Комісії. 

1.7. Комісія підзвітна ректору університету. 

 

2. Завдання Комісії 

 

2.1. Розробка пропозицій щодо реалізації завдань державної політики у сфері 

енергозбереження, використання альтернативних видів палива, підвищення 

ефективності роботи з раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів, 

формування паливно-енергетичного балансу університету за умови врахування 

наявних енергетичних потужностей. 

2.2. Забезпечення виконання розроблених заходів із енергозбереження та 

енергоефективності. 

2.3. Здійснення контролю за: 

 дотриманням вимог законодавства України у сфері енергозбереження та 

енергоефективності; 
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 виконанням плану комплексних заходів із енергозбереження та 

раціонального використання енергоресурсів в університеті; 

 реалізацією системи організаційних заходів щодо економії 

енергоресурсів, у тому числі заходів із обмеження нераціонального споживання 

енергоресурсів; 

 реалізацією Програми з енергозбереження та енергоефективності 

університету. 

 

3. Функції Комісії 

 

3.1. Аналіз і оцінка впровадження заходів із підвищення ефективності 

використання енергетичних ресурсів в університеті та підготовка рекомендацій щодо 

пріоритетних напрямків у енергозберігаючій політиці вищого навчального закладу. 

3.2. Підготовка пропозицій щодо: 

 проведення енергетичних обстежень та енергетичної паспортизації 

університету; 

 застосування енергозберігаючого обладнання та матеріалів; 

 підвищення енергетичної ефективності будівель; 

 нормування енергоспоживання за показниками енергозбереження та 

енергоефективності; 

 впровадження в університеті механізмів стимулювання 

енергозбереження, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і здійснення 

моніторингу їх застосування в бюджетній сфері; 

 впровадження міжнародного досвіду, зокрема країн-членів ЄС, у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

 позабюджетного фінансування заходів із енергозбереження та 

раціонального використання енергоресурсів. 

3.3. Проведення інформаційної діяльності з популяризації економічних, 

екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива. 

3.4. Участь в організації навчання працівників університету з питань 

енергозбереження. 

3.5. Розроблення та внесення на розгляд вченої ради університету проєкту 

Програми з енергозбереження та енергоефективності університету. 

3.6. Реалізація заходів із енергозбереження та підвищення енергоефективності в 

університеті у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України. 

3.7. Підготовка пропозицій щодо фінансування заходів у сфері 

енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. 

 

4. Права Комісії 

 

Комісія має право:  

4.1. Утворювати в разі необхідності робочі групи та залучати до участі в них 

представників підрозділів університету. 
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4.2. Готувати листи до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

і організацій усіх форм власності щодо надання інформації з питань, що належать до 

повноважень Комісії. 

4.3. Розглядати звернення підприємств, установ, організацій, громадських 

об'єднань і фізичних осіб із питань, що належать до повноважень Комісії. 

4.4. Запрошувати на засідання Комісії та заслуховувати представників 

підрозділів університету, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб із питань, що належать до 

повноважень Комісії.  

 

5. Організація та порядок роботи Комісії 

 

5.1.  Керівництво роботою Комісії здійснює голова, а в період його тимчасової 

відсутності – заступник голови Комісії. Голова Комісії звітує перед ректором 

університету про підсумки роботи Комісії. 

5.2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у 

відповідності до затвердженого плану. Порядок денний засідання формується з 

урахуванням пропозицій членів Комісії та затверджується головою. Засідання 

вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від 

встановленого числа членів Комісії. 

5.3. Необхідність проведення позачергового засідання Комісії визначає її голова 

або, за його дорученням чи відсутністю, – заступник. Дата проведення засідання 

Комісії визначається головою за погодженням із членами Комісії. 

5.4. Комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань і прийняття 

рішень. 

5.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос 

головуючого на засіданні є вирішальним. 

5.6. Рішення засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписується 

головою і секретарем Комісії. 

5.7. Член Комісії, який залишився в меншості при голосуванні і не 

погоджується з рішенням Комісії, має право письмово викласти свою окрему думку, 

яка долучається до протоколу Комісії. 

 

6. Заключні положення 

 

6.1. Рішення Комісії можуть бути переглянуті тільки ректором університету. 

6.2. Припинення або реорганізація діяльності Комісії здійснюється наказом 

ректора університету. 

 

  
Проректор з фінансово-господарської 
та науково-педагогічної роботи                                                Максим ВІННИК  

  
Погоджено:  
Начальник юридичного відділу                                        Ксенія ПАРАСОЧКІНА  

 
Олег Співак 
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