
Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Комунальна установа
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

ім. Б.Берестовського м. Суми, Сумської області

НАКАЗ

04.01.2021 ' №

Про відповідальну
особу ведення з моніторингу
споживання води та енергоносіїв

1. Призначити відповідальну особу за ведення з моніторингу 
споживання води та енергоносіїв заступника директора з господарської роботи 
Кушнір Світлану Анатоліївну.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

І.О. Губська 

С.А. Кушнір



Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Комунальна установа
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

ім. Б.Берестовського м. Суми, Сумської області

НАКАЗ
04.01.2021 №

Про забезпечення функціонування 
системи енергетичного менеджменту 
у закладі освіти

На виконання Законів України «Про енергозбереження», «Про 
енергетичну ефективність будівель», рішення Сумської міської ради від 28 
вересня 2016 року № 1089-МР «Про затвердження Плану дій сталого 
енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року», рішення Сумської міської 
ради від 16.12.2020 року « 31-МР «Про затвердження нової редакції Концепції 
запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері 
Сумської міської територіальної громади відповідно до міжнародного 
стандарту ISO 50001», рішення Сумської міської ради від 18.12.201 року № 
6108-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», 
розпорядження міського голови від- 00.08.2016 № 230-Р «Про здійснення 
заходів щодо скорочення споживання електричної енергії в бюджетній сфері 
міста Суми», розпорядження місткого голови м. Суми від 11.08.2017 № 268-Р 
«Про впровадження системи моніторингу споживання води та енергоресурсів 
у місті Суми», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради № 515 
від 23.12.2020 «Про забезпечення функціонування системи енергетичного 
менеджменту в галузі освіти», з метою забезпечення функціонування системи 
енергетичного менеджменту, динамічного контролю за споживанням 
енергоресурсів, документування та аналізування енергоспоживання, 
впровадження сучасних енергозберігаючих заходів

НАКАЗУЮ:
І

1. Призначити відповідальну особу за ведення моніторингу 
споживання води та енергоресурсів заступника директора з ГР Кушнір С.А.

2. Заступнику директора з ГР Кушнір С.А.:



2.1. Забезпечити постійний контроль за додержанням нормативних 
обсягів лімітів, . щоденний моніторинг споживання води та енергоресурсів у 
будівлі, що є на балансі закладу та внесення показників приладів енергоносіїв 
і води на платформі uMuni.

2.2. До 15.01.2021 розробити та затвердити план заходів з 
енергозбереження на 2021 рік.

2.3. Здійснювати порівняльний аналіз факторів енергоефективності 
при закупівлі енергоспоживаючого обладнання.

2.4. Забезпечити достовірне та якісне заповнення відомості 
моніторингу споживання води та енергоресурсів згідно з Інструкцією.

3. Призначити відповідальною особою за ведення моніторингу 
споживання води та енергоресурсів у разі відсутності основного 
енергоменеджера Слабка О.А.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи І.О. Губська

І
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За т в е р д ж е н н о
наказ директора КУ Сумська ЗОШ № 12 
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ПЛАН
щодо організації роботи з питань 

енергозбереження у 2021 році
№ План заходів Термін реалізації Відповідальний Відмітка про 

виконання

1

Щоденний контроль за 
економний та 
раціональним 
споживанням енергоносіїв 
в межах виділених обсягів 
фінансування та у 
натуральних показниках

Протягом року
Заступник 

директора з ГР 
Кушнір С.А.

2
Моніторинг
температурного режиму в 
навчальних приміщеннях

Протягом року
Заступник 

директора з ГР 
Кушнір С.А

3
Проведення тематичного 
тижня «Споживай енергію 
розумно»

Березень Класні керівники

4

Підтримувати систему 
опалювання в технічному 
справному стані: замінити 
несправні труби та 
радіатори, усунути 
повітряні пробки

Перед початком 
опалювального 

сезону
і

Заступник 
директора з ГР 

Кушнір С.А

. 5

Перевірка стану системи 
опалення після закінчення 
опалювального сезону (за 
необхідності-поточний 
ремонт)

Квітень
Заступник 

директора з ГР 
Кушнір С.А

6
Проводити заміну ламп 
розжарювання на 
енергозберігаючі та LED

Протягом року
Заступник 

директора з ГР 
Кушнір С.А

7
Проведення бесід про 
збереження тепла у закладі 
«Збережи тепло»

Жовтень Класні керівники


