проект
РІШЕННЯ
Ради ректорів закладів вищої освіти
Одеського регіону
27грудня 2019 р.
Заслухавши і обговоривши доповідь голови Комісії з питань
енергозбереження ЗВО Одеського регіону ректора Одеської державної академії
технічного регулювання та якості Л.В.Коломійця «Проблеми реалізації Плану
заходів щодо енергозбереження, результати проведення заходів з
енергозбереження у закладах вищої освіти Одеського регіону», Рада ректорів
КОНСТАТУЄ:
Заклади вищої освіти Одеського регіону:
- виконують програмні вимоги енергозбереження у закладах та установах
освіти міста Одеси та Одеської області;
- проводять агітацію та пропаганду енергозбереження серед студентів та
співробітників;
- активно втілюють у навчальні плани дисципліни стосовно
енергозбереження та альтернативних джерел енергії;
- проводять організаційні заходи щодо енергозбереження;
- приймають участь у форумах і виставках, проводять конференції з
тематики енергозбереження;
- проводять бесіди зі студентами на тему енергозбереження, перевірки на
користування електричними приладами, забороненими до застосування в
гуртожитках, організовано підготовку приміщень до зимового періоду,
вводяться графіки користування електро- та газовими плитами;
- активно ведуть наукову діяльність з енергозбереження, відповідно до
напряму ЗВО;
- проводять беззатратні та малозатратні енергозберігаючі заходи, щодо
ефективного використання енергоресурсів в інфраструктурі.
У значній частині ЗВО відсутня можливість втілити багатозатратні
енергоефективні заходи, які приносять значний економічний ефект.
Слід відмітити створення в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.
Попова Центр енергоефективності та енергоменеджменту, який проводить
роботу з розробки та впровадження заходів з контролю ефективності
використання енергії та екології, а також обмін досвідом між регіонами
України.
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Виходячи з викладеного, Рада ректорів
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати стратегічним завданням ЗВО Одеського регіону втілення
організаційних та технічних заходів з енергозбереження.
2. Комісії з питань енергозбереження удосконалити програму енергозбереження ЗВО Одеського регіону згідно до Національного плану дій по
енергоефективності.
3. Керівникам ЗВО:
- обов’язково проводити тиждень енергозбереження, розмістити в
навчальних корпусах і гуртожитках плакати з пропагандою енергозбереження;
- призначити відповідальних за ефективне використання енергоресурсів в
навчальному закладі;
- організувати проведення інструктивно-методичних занять з технічнообслуговуючим персоналом;
- впровадити системи регулювання споживання енергетичних ресурсів, що
надає можливість скорочувати споживання всіх видів паливно - енергетичних
ресурсів та водних ресурсів щорічно на 5%;
- здійснити заходи з термомодернізації (зокрема із залученням енергосервісних компаній);
- передбачити в програмах практики студентів придбання практичних
навичок з енергозбереження;
- рекомендувати вводити у дипломний проект (роботу) розділ з тематики
енергозбереження;
- розглянути можливість переобладнання системи опалення ЗВО на
твердопаливні або електричні котли та використання альтернативних джерел
енергії;
- спланувати заходи по проведенню енергомоніторингу для формування
електронної бази даних бюджетних організацій міста Одеси;
- розробити підготовчі заходи по організації проведення енергосервісу;
- надавати щорічний звіт про результати реалізації плану заходів щодо
енергозбереження комісії з питань енергозбереження Ради ректорів.
4. Рекомендувати ЗВО:
- запланувати виділення 1% коштів на втілення енергозберігаючих
заходів згідно з програмою енергозбереження ЗВО Одеського регіону;
- започатковувати освітні навчальні програми підготовки енергоаудиторів та залучати до навчання співробітників.
5. Комісії з питань енергозбереження планувати заходи з
енергозбереження згідно з директивами Кабінету Міністрів України, керівними
документами
Держенергоефективності,
враховуючи
досвід
роботи
європейських країн.

