
УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

“ЛО ” дгресил 20 /(]р . № . *394________

Про дотримання лімітів споживання 
енергоносіїв у закладах освіти області 
та посилення роботи щодо економії 
споживання енергоносіїв

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження», з метою 
забезпечення економного використання енергоносіїв та проведення своєчасних 
розрахунків за спожиті енергоносії

Н А К А З У Ю :

1. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, 
об’єднаних територіальних громад, Чернівецької міської ради, директорам 
закладів освіти комунальної власності Чернівецької обласної ради, професійної 
(професійно-технічної), передвищої освіти:

1.1. До початку осінньо-зимового періоду 2019-2020 років розробити та 
затвердити план заходів щодо економії споживання енергоносіїв.

1.2. Покласти персональну відповідальність на керівників закладів освіти 
за дотриманням лімітів використання енергоносіїв та забезпечення належного 
функціонування котельного та технічного обладнання в опалювальний період.

1.3. Не допускати заборгованості за спожиті енергоносії, проводити 
розрахунки вчасно та в повному обсязі.

2. Керівникам закладів освіти комунальної власності Чернівецької 
обласної ради, закладів професійної (професійно-технічної), передвищої освіти, 
що фінансуються з обласного бюджету:

2.1. Призначити відповідальних осіб за дотриманням у закладі 
встановлених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках.



2.2. Не допускати перевитрат теплової енергії, води, електроенергії 
доведених у натуральних показниках та вживати дієві заходи щодо усунення 
понадлімітних витрат.

2.3. Забезпечувати щоденне зняття показників приладів обліку 
енергоносіїв та вносити їх до журналу обліку, проводити аналіз споживання 
теплової енергії, води, електроенергії у натуральних показниках, відстежувати 
та корегувати їх споживання.

2.4. Своєчасно проводити повірки та профілактичні виміри приладів 
обліку теплової енергії, води, електроенергії.

3. Директору КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та 
координації господарського обслуговування закладів освіти області» 
Прінько С.І.:

3.1. Встановити чіткий облік та контроль за станом споживання 
енергоносіїв у закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету.

3.2. Постійно надавати консультативно-методичну допомогу стосовно 
обліку енергетичних ресурсів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту - начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації Н.Періус.

В.о. директора Департаменту освіти


