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Про створення системи
моніторингу споживання
енергоресурсів у закладах освіти,
охорони здоров'я, культури
На виконання Меморандуму про партнерство щодо запровадження систем
енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель
бюджетних установ між Держенергоефективності та Львівською обласною
державною адміністрацією від 27 квітня 2017 року, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 26.04.2017 "Про затвердження плану заходів із впровадження
систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах", ДСТУ 180 50001:2014
"Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо
використання" та з метою збору інформації про споживання енергоресурсів
закладами освіти, охорони здоров'я, культури, для аналізу факторів, які суттєво
впливають на це споживання, а також контролю та звітності за ефективністю
використання енергоресурсів:
1. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації І. Грунику, головному
лікарю комунального закладу Мостиської районної ради «Мостиський районний
Центр первинної медико-санітарної допомоги» О. Маринчук, головному лікарю
КЦРЛ Б. Пелиню, начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації
Г. Буксі:
1.1. Впровадити комплекс заходів з енергоефективності у підпорядкованих
закладах та установах.
1.2. Визначити зі штату працюючих відповідальних за впровадження
енергоефективних
заходів
та
моніторинг
споживання
енергоресурсів
(енергоменеджерів) і забезпечити призначення таких осіб в підпорядкованих
установах, закладах та організаціях, включивши цю функцію до посадових обов'язків
визначених осіб.
1.3. Забезпечити доступ енергоменеджерів до комп'ютеризованого робочого
місця .3' підключенням до мережі Інтернет та визначити місця збору первинної
інформації із закладів, які не обладнані комп'ютеризованими робочими місцями.
1.4. До 12 червня 2017 року спільно з відділом економічного розвитку та
торгівлі районної державної адміністрації провести семінари-навчання для
відповідальних за збір і подачу інформації про споживання енергоресурсів.
.1.5. До 09 червня 2017 року надати відділу економічного розвитку та торгівлі
районної державної адміністрації копії наказів щодо призначення відповідальних за
впровадження системи моніторингу споживання з наданням інформації про їх
контактні дані (номертадефону, електронна адреса).
2. К о н т р о ^ з ^ ^ ^ ^ ^ ^ н я м розпорядження покласти на заступника голови
райдержадмініс
Голова районі
державної адшА^аЯНШ У 311
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