
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

01.04.2020                                       с.Миколаївка                                       № 41-ОД 
 

Про затвердження заходів з 

енергозбереження на 2020 р. 

 

 

Відповідно до Закону України від 01.07.1994 №75/94-ВР «Про 

енергозбереження», на виконання розпорядження голови Миколаївської 

сільської ради Сумського району від 01.04.2020 № 47-ОД «Про розроблення та 

затвердження заходів з енергозбереження», з метою посилення роботи щодо 

економії споживання енергоносіїв у 2020 році, -  

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити план заходів з енергозбереження на 2020 рік у закладах 

освіти Миколаївської сільської ради (додається). 

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

2.1. забезпечити виконання заходів відповідно до плану; 

2.2. тримати під особистим контролем споживання енергоносіїв, 

забезпечити економне та раціональне їх використання; 

2.3. не допускати перевитрат теплової енергії, води, електроенергії, 

доведених у натуральних показниках та вживати дієві заходи щодо 

усунення понадлімітних витрат; 

2.4. дотримуватись лімітів споживання енергоносіїв у 2020  році; 

2.5. у разі збільшення споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надавати 

обґрунтовані письмові пояснення з підтверджуючими документами; 

2.6. щоп’ятниці в опалювальний період  надавати показники приладів. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника відділу 

освіти, молоді та спорту 

від 01.04.2020 № 41-ОД 

 

 

ПЛАН  

заходів з енергозбереження на 2020 рік 

у закладах освіти Миколаївської сільської ради 

 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1 Проводити аналіз фактичного 

споживання енергоносіїв у 2020 

році 

Постійно Головний 

бухгалтер відділу 

 

2 Забезпечити застосування 

енергоефективних 

освітлювальних приладів під час 

заміни ламп 

Постійно Директори закладів  

3 Дотримуватися технічних 

рекомендацій щодо експлуатації 

приладів у їдальнях, закриття 

вікон і дверей тощо 

Постійно Директори шкіл  

4 Не допускати роботи 

освітлювальних приладів у 

приміщеннях закладів у світлий 

період доби 

Постійно Директори шкіл  

5 Забезпечити режим економного 

використання води в приміщеннях 

закладів 

Постійно Директори шкіл  

6 Забезпечити режим економного 

використання твердого палива в 

опалювальний період 

В опалювальний 

період 2020 

року 

Директори шкіл  

7 Зробити порівняльний аналіз 

споживання пелетів у 

Миколаївському НВК до та після 

утеплення стін закладу 

Грудень 2020  Головний 

бухгалтер відділу 

 

8 Замінити звичайні вікна на 

енергозберігаючі в Лікарському 

НВК, Кровненській ЗОШ, 

Северинівській ЗОШ 

Липень-серпень 

2020 

Начальник відділу За умови 

додаткового 

фінансування 

9 Формування культури 

споживання енергоресурсів у 

закладах освіти та організаційна 

робота зі стимулювання їх 

економії працівниками, учнями 

закладів освіти: 

   

9.1 Провести «Тиждень 

енергозбереження» з проведенням 

бесід, практичних ігор, проектів, 

конкурсів тощо 

Вересень 2020 Директори шкіл  

9.2 Перегляд документального фільму 

«Екологія та енергозбереження», 

Вересень 2020 Директори шкіл  



мультфільму «Енергозбереження 

в школі та вдома» з подальшим 

обговоренням 

9.3 Розробка проєкту «Корисні 

поради для дорослих щодо 

раціонального використання 

енергії в побуті»  

Вересень 2020 Директори шкіл  

10 Моніторинг заходів з 

енергозбереження за допомогою 

впровадження системи 

енергетичного моніторингу, 

енергетичної паспортизації 

установ 

Щоквартально Начальник відділу  

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


