ПОЛОЖЕННЯ

Про центр енергоефективності та енергоменеджменту

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С Попова

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Це положення визначає основні завдання, структуру, функції,
права й відповідальність центру енергоефективності енергоефективності та
енергоменеджменту ( далі Центр), а також взаємовідносини з іншими
підрозділами академії.
1.2.
Центр енергоефективності є структурним підрозділом академії і
підпорядковується безпосередньо ректору, а функціонально, в частині
забезпечення інноваційної проектної роботи, –проректору з наукової та
інноваційної роботи.
1.3.
Центр енергоефективності та енергоменеджменту утворюється
та ліквідується наказом ректора академії.
1.4.
Штатна чисельність і структура Центру визначаються
відповідними наказами ректора академії.
1.5.
Центр у своїй діяльності керується законодавством України,
статутом академії, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
правилами і стандартами документаційного забезпечення академії та іншими
нормативними документами.
1.6.
Співробітники Центру призначаються на посаду і звільняються
з посади наказом ректора Академії за поданням директора Центру.
1.7.
Зміни та доповнення до цього положення узгоджуються з
проректором з наукової роботи, а також із керівниками тих підрозділів
(відділів), із якими взаємодіє Центр і вносяться в Положення на підставі
наказу ректора академії.
1.8.
Центр створений для виконання науково – дослідної, науково –
методичної та навчальної роботи, підготовки та перепідготовки спеціалістів
енергоменеджменту та енергоаудиту.
1.9.
Центр працює за науковими напрямками : «Енергетика та
енергоефективність», Автоматизація та приладобудування «Раціональне
природокористування», що передбачають:
- підготовку аудиторів у відповідності до нормативних документів
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України
- розробку та впровадження контролю ефективності використання
енергії;
- розробка та впровадження систем енергоменеджменту підприємств
- розробку і впровадження пілотних інформаційних, інвестиційних
проектів у галузі енергозбереження та енергоефективності;
- забезпечення інформаційно – консультативної підтримки з питань
енергоефективності, найкращих енергозберігаючих практик та
новітніх технології;
- підвищення кваліфікації співробітників підприємств та організацій за
програмами Державного агентства «Держенергоефективності»
- міжнародну співпрацю в галузі енергоефективності і екології та обмін
досвідом між регіонами України;
- демонстрація діючих зразків енергоефективного обладнання.

2. ЗАВДАННЯ
Основними завданнями центру енергоефективності є:
2.1. Виявлення потенціалу енергозбереження електричної та теплової
енергії, гарячої та холодної води, природного газу, на основі аналізу
результатів комплексних енергетичних обстежень структурних підрозділів,
будівель і споруд.
2.2. Розроблення та контроль за впровадженням організаційних
механізмів реалізації заходів з виконання комплексної науково-технічної
програми «Енергоефективність та енергозбереження» Одеської Національної
Академії зв’язку ім. О.С Попова, узгодження та розширення шляхів
залучення матеріальних та фінансових ресурсів для енергоощадних заходів і
проектів.
2.3. Розроблення пріоритетних напрямків енергозбереження в будівлях,
спорудах та інженерних мережах.
2.4. Участь у реальзації комплексної системи пропаганди та агітації,
інформаційних компаній, семінарів та конференцій з енергозбереження,
впровадження навчальних програм і курсів з енергозбереження.
3. СТРУКТУРА
3.1. Структуру центру енергоефективності затверджує ректор академії
за поданням директора центру та погодженням проректора з наукової та
інноваційної роботи.
4. ФУНКЦІЇ
У процесі здійснення діяльності Центр виконує такі функції:
4.1. Забезпечення діяльності академії у напрямку ефективного
використання енергоресурсів.
4.2. Розроблення комплексних заходів, програм, нормативних
документів, окремих положень.
4.3. Організація та проведення енергетичних вимірювань та обстежень
(енергоаудиту) систем енергопостачання та енергоспоживання закладу.
4.4. Визначення майбутніх кроків з підвищення ефективності
енергоспоживання академії.
4.5. Надання пропозицій із підвищення енергоефективності та
енергозбереження на основі проведених досліджень, аналізу і обробки даних
по споживанню енергоресурсів в академії, організаціях підприємствах
установах та фізичними особами.
4.6 Пошук споживачів наукової продукції академії.
4.7. Забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та
упровадження їх у виробництво.
4.8 . Підготовка фахівців з професійного енергоаудиту.
4.9 Залучення науково – педагогічних працівників, докторантів,
аспірантів, студентів академії до навчального процесу з оплатою праці на
загальних засадах.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
5.1. Центр взаємодіє з структурними підрозділами академії, згідно зі
схемою функціональних зв’язків, що додається.
5.2. Інженерні групи академії надають Центру енергоефективності:
- первинні дані щодо споживання енергоносіїв і води за розрахункові
періоди для формування програм (планів) щодо впровадження
енергозберігаючих заходів на поточний рік і середньострокову перспективу;
- вихідні дані для розробників проектів комплексної термомодернізації
та участь в їх узгодженні та реалізації;
5.3. Інші структурні підрозділи академії приймають активну участь в
реалізації
виконання
комплексної
науково-технічної
програми
«Енергоефективність та енергозбереження» .
6. ПРАВА
6.1. Проводити систематично огляди та інспектування приміщень
академії для виявлення нераціонального використання енергетичних ресурсів
та фіксувати порушення.
6.2. Проводити обстеження, випробування, експертизи приміщень,
консультації відповідальних осіб за виконання заходів з енергозбереження та
підвищення енергоефективності для інших підприємств організацій установ
та фізичних осіб на комерційній основі.
6.3. Інші права працівників Центру встановлюються посадовими
інструкціями.
6.4. Проводити навчання енергоменеджерів та енергоаудиторів згідно
затверджених програм Державним Агенством Енергоефективності.
7. ОБОВ’ЯЗКИ
7.1. Директор центру енергоефективності несе персональну
відповідальність за:
- якість та своєчасність виконання завдань та функцій, покладених на
Центр;
- дотримання Центро вимог нормативних правових документів із
охорони праці;
- правильність, повноту та якість проведення заходів із
енергозбереження, та навчального процесу по підготовці енергоменеджерів
та енергоаудиторів;
- дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва
центром енергоефективності;
- своєчасне виконання наказів ректора .

