
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 24.03.2015 року                       м.Бурштин                                №52 

 

 

Про призначення відповідальних осіб за 

контролем, обліком та внесенням даних 

споживання  енергетичних ресурсів до 

системи щоденного енергомоніторингу в 

установах, закладах та організаціях, що 

фінансуються з міського бюджету 
 

 

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження», на виконання рішення сесії 

Бурштинської міської ради «Про муніципальний енергетичний план на 2012-2015 роки» 

від 03 січня 2013 року №04/29-13 відповідно до умов Стратегії соціального партнерства 

ТОВ ДТЕК та м. Бурштина на 2013-2015 рр.  та керуючись ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Призначити адміністратором системи щоденного моніторингу споживання 

енергоносіїв (далі – система) Навроцького Ігоря  Ігоровича   –  головного спеціаліста, 

енергоменеджера Бурштинської міської ради. 

2. Керівникам закладів освіти, охорони здоров’я, культури призначити своїми наказами з 

числа працівників відповідальних за контроль, збір і своєчасну подачу інформації про 

споживання енергоресурсів підпорядкованими закладами, включаючи ці функції в їх 

посадові обов’язки. 

3. Забезпечити їх присутність на навчальному семінарі, що відбудеться 31 березня 2015 

року з 08:30 по 14:00 год. в приміщенні Агенції місцевого економічного розвитку 

міста Бурштина за адресою вул. Січових стрільців, 29В. Програма семінару  додається 

(Додаток 2). 

4. Починаючи з  01 квітня 2015 року відповідальним щоденно до 10.00 год. вносити 

показники приладів обліку споживання енергоносіїв до системи моніторингу 

«Енергобаланс».  

5. Залишити за керівником установи (закладу) право тимчасового призначення 

відповідального за контролем, обліком та внесенням даних споживання енергетичних 

ресурсів до системи на час відсутності основного працівника. 

6. Керівникам профільних управлінь (відділів) довести розпорядження до відома 

керівників підпорядкованих установ (закладів) та відповідальних осіб (згідно додатку 

1). 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови                                

В.Р. Гулика. 

 

 

Секретар ради             К.Соронович 



Додаток 1 

до розпорядження міського 

голови  

від  24.03.2015 року №  52 

 

 

 

Перелік установ, закладів та організацій, в яких буде проводитись моніторинг 

використання енергоресурсів. 

 

1. Комунальне підприємство «Житловик». 

2. Комунальна організація «Бурштинська центральна міська лікарня». 

3. ЗОШ І-Ш ст. №1. 

4. ЗОШ І-Ш ст. №2. 

5. ЗОШ І-Ш ст. №3. 

6. Бурштинська міська гімназія. 

7. Бурштинський навчально-виховний комплекс. 

8. Дошкільний навчальний заклад №1. 

9. Дошкільний навчальний заклад №2. 

10. Дошкільний навчальний заклад №3. 

11. Дошкільний навчальний заклад №6. 

12. Музична школа. 

13. Навчально-виховний комплекс села Вигівка. 

14. Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка. 

15. Народний дім  с. Вигівка. 

 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому         О.Головашкіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                               Додаток 2 

до розпорядження міськогоголови  

                    від  24.03.2015 року №  52 

 

 

 

Програма навчального семінару 

«Енергоменеджмент та енергомоніторинг» 

 

Для представників усіх бюджетних закладів та установ; представників галузевих 

відділів; відділів економіки, інвестицій; представників ЖКГ; представники комунальних 

установ. 

 

Місце проведення: Агенція місцевого економічного розвитку м. Бурштина, вул. 

С.Стрільців 29В (навпроти банку «Надра»). 

 

Дата та час проведення – 31 березня 2015 року, 8:30-14:00 год. 

 

 

09.00-09.30 Реєстрація 

09.30-10.15 Енергетичний дисбаланс 

10.15-10.45 Можливі шляхи фінансування 

10.45-11.00 Кава-брейк 

11.00-11.30 Прості методи економії енергії 

11.30-12.00 Гра 

12.00-12.15 Коротко про сонячний колектор 

12.15-12.50 Енергомоніторинг (для користувачів) 

12.50-13.50 Енергомоніторинг (для адміністратора) 

 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                        О.Головашкіна 

  

 

 


