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ОБУХIВСЬКА МIСЪКА РАДА
киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряд}кЕння Nь J rб
JIипня 2021r року м. Обухiв

Про внесення змiн до розпорядження Обухiвського мiського голови
вiд 15.06.20lS J\Ъ 228 <Про роботу системи енергомонiторингу>

У зв'язку з кадровими змiнами в cTpyкTypi Виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoI рали КиТвськоТ областi та збiльшенням кiлькостi об'сктiв
нерухомого майна комунальноТ форми власностi, розташованих на територii
ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громади Обухiвського району КиТвськоТ

областi, а саме: адмiнiстративних будiвель, медичних закладiв, закладiв освiти
та культури, фiнансування витрат на утримання яких здiйснюеться за рахунок
коштiв мiсцевого бюджету, вiдповiдно до Законiв УкраТни пПро
енергозбереження)), uПро енергетичну ефективнiсть будiвель>,

розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26.04.20l7 J\b 732-р пПро
затвердження плану заходiв iз впровадження систем енергетичного
менеджменту в бюджетних установах)), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 01.03.2014 J\Ъ 65 <Про еконоrцiю державних коштiв та недопущення втрат
бюджету>, Меморандуму кПро пhртнерство щодо запровадження систем
енергетичного менеджменту та пiдвищення енергетичноТ ефективностi
булiвель бюджетноТ сфери> мiж Щерженергоефективностi УкраТни i

КиТвською обласною державною адмiнiстрацiсю, з метою рачiонального i

екоriомного використання енергетичних i приролних pecypciB та бюджетних
коштiв, систематизацiТ контролю за споживанням енергоносiТв бюджетними

установами та забезпечення роботи на MictteBoMy piBHi системи
енергомонiторингу кКиТвщина енергоефективна)), (еруючись пунктом 20
частини четвертоТ cTaTTi 42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi> зобов'язую :

1. Внести змiни до розпорядження Обухiвського мiського голови вiд
15.06.2018 j\lЪ 228,виклавши розпорядження у новiй релакчiТ:

<l. Призначити вiдповiдальною особою з контролю за роботою системи
енергомонiторингу <КиТвщина енергоефективна)), яку було впроваджено у
листопадi 2017 рок}, головного спецiалiста, енергоменеджера вiддiлу
житлово-комун€uIьного господарства та транспорту Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi Луговського Олексiя
Олександровича.

2. Керiвникам: Управлiння освiти Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради (Коломiеuь О.Г.),' Управлiння соцiального захисту населення



Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськот MicbKoT Ради (L\иганок I-Lд,),

комунаrrьного некомерцiйного пiдприсмства Обухiвськот MicbkoT ради

<Обухiвський мiський ценl,р первинt{оТ медиtсо-санir,арllоТ допомоги)

(Фетисенко О.О.), Вiллiлу культури нацiональl{остей та ре-lliгiТ викоrtавчого

KoMiTeTy Обухiвсr,коТ MicbKoT рали (Богдаr+ович 1-.I.), КомунальItого закладу

ОбухiвсЬкоТ MicbKoT радИ <[{ентР фiзичноГо здороВ'я населеttня <Спорт llля

Bcix>> (IIIевченко Л.А.) в Tepп,riH /ro l6,07,2021

2.1, Видати накази про призначенIIя вiдповiдальних осiб (технi,lних

праrliвrrикiв) за збiр та внесення показникiв приладtiв облiку споживання

енергоносiтв, встановлених у медичних закладах, закладах освlти та культури

та Ймiнiстративних булiвлЯХ, у систему енергомонiторингу.

2.2. Лля подальшоТ роботи в системi енергомонiторингу кКиТвщина

енергоефективна)) надати вiддiлу житлово-комунального господарства та

траIIспор.гу Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ областi

в електронному виглядi на e-maii: gkg@obcity.gov.ua iнформацiю про перелiк

адмiнiстративних булiвель, меличних закладiв, закладiв освiти та культури, та

вiдповiдальних осiб за еIJергомогliторилtг, з подальIIIим письмовим

пiдтверлжеtlням у формi таблицi.
2.з. Отримати елект,роннi ключi у головI{ого сгlецlалlста,

енергоменеджера вiддiлу житлово-комуналIrного господарства ,га транспорту

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT Ради КиТвськоТ областi.

з. Призначити в установах бюджетrrот сфери вiдповiдальними особами за

збiр та внесеIIня показнIлt<iв прилаjiiв облiку спо}киваrIня енергоносiтв у

систему енергомон iтори нгу :

з.1. по адмiнiстрurruiiй булiвлi, UIo розташована за адресоIо: вул. Малишка,

6, м. Обухiв - Луговського О.О";

З.2. по адмiнiстративr-riй булiвлi та гаражУ, Що

KptTBcbKa, l0, м. Обухiв -- CaBoHiKa I.I.;

3.3. по адмiнiстративнiй булiв-тri, що роз,гашована за адресою: вул. КиТвська,

24, м. Обухiв - CaBoHiKa I.I.;

3.4. по алмiнiстративrriй булiв.lli, tl{o розташIоваIlа за адресоIо: вул. Каштанова,

1З, - I_{apeHKo Л.Г., Кулик (),I\4.

4. особам, якi гtризначенi вiдrrовiдальними за зdiр та Rнесення показникiв

прилалiв облiку споживання енергоttосiТв у систему еIrергомонiториt,tt,у,

вносит[l у системУ лостоI]lрнl показникI{ ycix приладiв облiку, що встановленi

у медичних закладах, закладах освiти та культури та алмiнiст,ративних

булiвлях, у робочi днi з 08:00 до 09:45>,

цього розl]орядження залишаю за собою.

розташованi за адресою: вул.

о.N4.JIевченко

2. Контроль за

IVIiСЬКИЙ ГОJIО

Вик, l1lевчеrrко Jl. N4.


