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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА AД4IHIC ТРАЦIЯ

ПОРЯДЖЕННЯ
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Меморандуму про партнерство щод0 tзапровадх(еI{ня

менеджменту для пiдвиттIеннlt енергетичноi е ф ективно cii
установ мiж Щерженергоефектиностi та Дъвiвськоь,

адмiнiстрацiею вiд 27 квiтня 2017 РокУ, розпOряджеiIня

вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii, завiдувачу сектOr-}:/

працiвникiв вiддiлу/сектOру,
також збiр i своечаану подач1,-

КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.04.2о17 "Про затвердження плаFIу заходiв iз
впровадженнrI систем енергетичного менеджменту в бюджетних ycTaнoBa}i'',
дстУ ISo 50001:2014 "Енергозбереження. Системи енергетичнOго
менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання" та з N{етою збору

закладами освiти, охорOЕIи здоров'я.irrформацii про споживання енергii
культури дJrя анапiзу факторiв, якi суттсво впливають на це сшоживання, а
також контролю та звiтностi за ефективнiстю використ€lння ен9ргоресурсiв:

1. Призначити начаJIьника вiддirry освiти райдержадмiнiстрацiТ, завiдувача
СеК'l'ОРУ КУЛЬТУРИ РаЙдержадмiнiстрацii, головного лiкаря центрzlлъноi райолiнtlТ
ЛiКаРНi, Головного лiкаря !обротвiрськоi MicbKoT лiкарнi, головного лiкаря
НОВОЯРичiвськоi районноi лiкарнi вiдповiдальними за впровадження комfiлексу
ЗаХОДiВ З енергоефективностi у закладах та ycTaнoB€lx, що знаходятьс_я у
пiдпорядкуваннi.

2, Началънику
Itулътури раидержадмlнlсц)ацlr,
лiкарнi, головному лiкарlо ,ЩобротвiрсъкоI MicbKoi лiкарнi, головн(}му .lтiкарю

Новояричiвськоi районноТ лiкарнi :

2.1. Призначити своiми наказами, з. числа
вiдповiда_гrьних за енергетичний менеджмент, а



iнформацii про споживаншI енергоресурсiв
включивши цi функцii в ix посадовi обов'язки.

пiдпорядкованими закладами,

2,2,I*адiслати у вiддiл iнфраструктури та житлово-комун€UIъного господарства
райдержадмiнiстрацiт копiт наказiв, додатково вк€}завши номер контактноготелефонУ та електронIry адресу осiб, призначених вiдповiдальними за збiр i
п одачу iнформацii про споживаншI енергоресурсiв.

2.З. Забезпечити вiдповiдалъних за збiр i подачу
енергоресурсiв комп'ютеризованими робочими
поштою.

2,4, Визначити мiсця збору первинноi iнформацii iз закладiв, якi не обладнанi
комп'ютеризованими робочими мiсцями.

З. Контроль за виконаншIм даного розпорядження ,o*u.i" на першою

В.r.Кирилич

iнформацii про споживання
мiсцями з електронною

заступника А.Вашкiвсъкого.


