
 

Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області 

вул. Декабристів, 80, м. Суми, 40013,  тел. (0542) 61-82-55 

e-mail: ssh25sumy@ ukr.net  Код ЄДРПОУ 21117479 

НАКАЗ 
 

18.09.2019                                                                             № 228 

 

Про організацію роботи з питань 

енергоефективності у 2019-2020 р. 

 

На виконання статті 7 Закону України від 01.07.1994 № 74/94-ВР « Про 

енергозбереження», розпорядження Кабінету Міністрів України від16.01.2008 р. № 

1337-р № Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії 

бюджетними установами для переведення бюджетних установ на використання 

енергоефективних освітлювальних приладів, з дотриманням санітарних норм 

освітлення» розпорядження міського голови від 11.08.2017 р. № 268 – Р « Про 

впровадження системи моніторингу споживання води та енергоресурсів у місті 

Суми». Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 р. № 4311 - МР « Про 

затвердження нової редакції Концепції запровадження системи енергетичного 

менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до міжнародного стандарту 

ISO 50001:2011» Наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

12.03.2019 р. № 157/1 «Про обов’язковість ведення відомостей моніторингу 

споживання енергоресурсів закладами освіти, що підпорядковуються управлінню 

освіти і науки Сумської міської ради», та з метою формування у працівників і дітей 

теоретичних та практичних навичок про енергозберігаючі технології, розуміння 

необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв, їх економного 

споживання, охорони навколишнього середовища, залучення усіх учасників 

освітнього процесу до корисної діяльності з питань енергозбереження. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з ВР Коваленко Л.І. та заступнику директора з ГЧ. 

Кучеренку В.Г.  розробити та затвердити план заходів з енергозбереження на 

2019-2020 р. (Додаток № 1) 

2. Призначити відповідальну особу за стан і реалізацію заходів з 

енергозбереження заступника директора з ГЧ. Кучеренка В.Г. 

3. Заступнику директора з ГЧ. Кучеренку В.Г. 

3.1. Встановити контроль за економним та раціональним споживанням 

енергоресурсів в межах виділених обсягів фінансування та натуральних 

показниках. 
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3.2. На сайті закладу у новоствореному розділі «Енергозбереження» розмістити 

План заходів. 

3.3. Інформувати управління освіти і науки Сумської міської ради 

щоквартально не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу в 

електронному вигляді на e-mail: osvata.monitoring@ukr.net про реалізацію 

заходів. 

4. Заступнику директора з ВР. Коваленко Л.І. провести тематичний тиждень        

«Споживай енергію розумно» у закладі під час якого активізувати роботу з 

дітьми та батьками із зазначеного питання, з 07.10.19 -11.10.2019 року: 

4.1. Організувати та провести з працівниками закладу та батьківською 

громадськістю ряд практичних заходів, орієнтованих на пропаганду 

енергозбереження. 

5. Вчителю Ждаміровой Т.М.: розмістити фото звіти про проведення заходів на 

шкільному сайті. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи         Л.В.Голуб 

 

 

 

 

З наказом ознайомлений:   

Заступник директора  з ГЧ         В.Г. Кучеренко 

 

Заступник директора  з ВР                                               Л.І. Коваленко 

 

Вчитель інформаційних технологій                                Т.М. Ждамірова 
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Заходи щодо енергозбереження 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Відповідальна 

особа 
Термін виконання 

1. Підтримувати систему опалювання 

в технічно справному стані: 

- проводити профілактичні роботи  

та усунення повітряних пробки 

систем опалення; 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Протягом року 

2. Знижувати подачу тепла в 

неробочий час, під час вихідних та 

канікул. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Під час 

опалювального 

періоду 

3. 
Перевірити стан труб центрального 

опалення. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г 

Протягом року 

4. Обмежувати час провітрювання і 

стежити за закриттям віконних 

кватирок і дверей після 

провітрювання. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

5. У разі підвищення температури в 

приміщеннях більш ніж 180С 

знижувати температуру теплоносія. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Під час 

опалювального 

періоду 

6. 
Очищення поверхонь ламп, 

світильників від пилу. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

7. 
Заміна ламп розжарювання та 

люмінесцентні на світодіодні (LED) 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

постійно 

8. 
Придбання енергоощадливих 

приладів обладнання. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

9. 
Проводити аналіз фактичного 

споживання енергоносіїв. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Щоденно 

Додаток № 1 

до наказу №  228 

від 18.09.2019 р. 



10. 
Не завищувати встановлену 

потужність ламп. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

11. 
Підтримувати скло вікон в чистому 

стані. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

12. Вимикати освітлення в неробочий 

час та здійснювати постійний 

контроль . 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

13. Заборонити використання 

електрообігрівачів для опалення 

приміщень. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Під час 

опалювального 

періоду 

14. Забезпечити використання 

комп'ютерної техніки в режимі 

економної експлуатації з 

переключенням на режим 

очікування. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

15. Посилити контроль та 

відповідальність за дотриманням 

заходів економного використання  

енергоносіїв. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

16. Провести обстеження стану 

внутрішніх інженерних мереж 

будівель,  приладів обліку і 

пристроїв регулювання 

енергоресурсів, надати пропозиції 

щодо їх заміни, встановлення чи 

ремонту із застосуванням 

ефективних енергозберігаючих 

матеріалів та сучасного обладнання 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

До опалювального 

періоду 

17. Забезпечити широке інформування 

та проведення інструктажів 

педагогічного та обслуговуючого 

персоналу для формування 

свідомого ставлення до 

необхідності підвищення 

ефективності використання 

енергоресурсів. 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 



18. Продовжування  ведення журналів 

обліку та звірок їх показників : 

- спожитої теплової енергії в гарячій 

воді; 

- спожитої електроенергії; 

- спожитої води та водовідведення 

Заступник 

директора з ГЧ 

Кучеренко В.Г. 

Постійно 

 


