
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  «05»  січня 2021 р.                   Баштанка                            №1-р 

 

 

Про покладання функцій 
енергоменеджерів на посадових 
осіб виконавчого комітету 
Баштанської міської ради 
 

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно з Положенням про систему 
енергетичного менеджменту (енергоменеджменту) та енергетичного 
моніторингу (енергомоніторингу) в бюджетній сфері Баштанської 
об’єднаної територіальної громади, затвердженим рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 20 вересня 2018 року №182, з о б о в ’ я з у ю: 

1. Покласти функції енергоменеджера Баштанської міської ради на 
Безручко О. С., спеціаліста І категорії відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

2. Зобов’язати спеціаліста І категорії відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, Безручко О.С.: 

- постійно аналізувати дані про енергоспоживання; 
- готувати рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності; 
- розробляти інструкції щодо ощадного енергоспоживання; 
- збирати та аналізувати дані щодо виконаних та запланованих 

капітальних та поточних ремонтів, пов’язаних зі зниженням 
енергоспоживання; 

- надавати пропозиції по підвищенню ефективності 
енергоспоживання; 

- готувати пропозиції щодо включення проектів з підвищенням 
ефективності енергоспоживання в програму соціально-

економічного розвитку; 



- контролювати ефективність реалізації проектів з підвищення 
ефективності енергоспоживання в т.ч. застосуванням ЕСКО-

механізму; 
- готувати самостійно або з залученням сторонніх компаній техніко-

економічніобґрунтування/енергоаудити/програми 
енергоефективності та інші документи в сфері ефективності 
енергоспоживання; 

- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами, а також 
сторонніми організаціями з питань підвищення ефективності 
енергоспоживання; 

- здійснювати пропагування важливості енергоменеджменту; 
- здійснювати впровадження та забезпечення енергетичної політики; 
- контролювати  відповідальних за зняття показників приборів 

обліку, щодо безперервного функціонування енергетичного 
моніторингу; 

- в разі відсутності відповідальних осіб у адмінбудівлях Баштанської 
громади, забезпечити самостійне внесення в систему показників 
споживання енергетичних ресурсів з наявних приладів обліку 
(лічильників); 

- здійснювати збір, облік та аналіз даних про енергоспоживання за 
напрямком; 

- щомісячну фіксацію даних щодо діючих тарифів на енергоносії; 
- періодичні огляди підконтрольних об’єктів та запланових робіт, що 

впливають на споживання енергоресурсів. 
3. Покласти функції енергоменеджерів на посадових осіб виконавчого 

комітету Баштанської міської ради та визначити їх відповідальними за 
впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторінгу у 
адмінбудівлях міської ради та її старостинських округах згідно зі списком, 
що додається.  

3.1. Зобов’язати визначених посадових осіб здійснювати:  
- облік лічильників енергоносіїв в будівлях та внесення відповідних даних 
до інформаційної системи моніторингу; 
- щоденне (в робочі дні тижня, з 9:00 до 12:00 години) зняття показників 
споживання енергетичних ресурсів з наявних приладів обліку 
(лічильників) та внесення їх до інформаційної системи моніторингу; 
- щоденну фіксацію середньофактичної внутрішньої температури у 
приміщеннях будівлі під час опалювального періоду; 
- виконання щоденного огляду внутрішніх комунікацій (відсутність 
протікань в системах тепло-водопостачання та іншого обладнання, 
справність системи електропостачання та освітлення); 
- здійснення щоденного контролю за раціональним використанням 
електропостачання; 
- збирання та аналіз даних щодо виконаних та запланованих робіт, що 
впливають на споживання енергоресурсів; 
- надавати пропозиції по підвищенню ефективності енергоспоживання. 



4. Доручити начальникам відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради Зеркаліній Г.Р. та відділу розвитку 
культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради 
Березовській С.В.: 

-  покласти функції енергоменеджерів на керівників відповідних 
освітніх закладів та закладів культури і визначити їх відповідальними за 
впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторінгу у 
будівлях цих закладів; 

- визначитись із відповідальною особою з енергоменеджменту в 
цілому по галузі освіти та по галузі культури; 

- копії відповідних наказів надати до відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій виконавчого комітету міської ради у 
термін до 25 січня  поточного року. 

5. В.о.головного спеціаліста з кадрових питань відділу організаційно-

кадровою роботи та контролю Дістряновій Я.С., вручити та ознайомити 
всіх вищезазначених відповідальних посадових осіб з даним 

розпорядженням. 
6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського 

голови від 04 жовтня 2018 року №191-р «Про покладання функцій 
енергоменеджерів на посадових осіб виконавчого комітету міської ради». 

7. Контроль та загальну координацію роботи з енергоменеджменту 
покласти на Васильєва О.С., заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради. 
 

 

 

Міський голова          Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження 

міського голови 

від  05 січня 2021р.  № 1-р 

 

Перелік відповідальних осіб за впровадження системи енергоменеджменту 
та енергомоніторінгу у адмінбудівлях міської ради та старастинських 

округах 

 

Назва (повна), місто (село), 
розташування 

ПІБ, посада. 

Баштанська міська рада 

вул.Героїв Небесної Сотні, 
38 м. Баштанка 

МАЧУРА Олександр Сергійович 
головний спеціаліст відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 
Добренський  

старостинський округ 

вул. Командовського, 2 
с.Добре 

 

СОКОЛ Наталія Сергіївна, 
староста 

Явкинський старостинський 
округ 

вул. Грушевського, 56 с. 
Явкине 

 

КОВРИГА Олександр Юрійович, 

 староста 

Новосергіївський 
старостинський округ 

вул. Центральна, 28 с. 
Новосергіївка 

 

КУЧЕРЕНКО Тетяна Василівна, 
староста 

Новопавлівський 
старостинський округ 

вул. Леніна, 37 с. 
Новопавлівка 

 

КРАВЧЕНКО Тетяна Миколаївна, 
староста 

Пісківський  
старостинський округ 

вул. Кобзаря, 19 с. Піски 

 

БАРАННІКОВ Анатолій Анатолійович, 
староста 

Новоіванівський 
старостинський округ 

вул. Одеська, 8 с. 
Новоіванівка 

 

ОСАДЧИЙ Олег Вікторович, 
староста 

Плющівський 
старостинський округ 

вул. Центральна, 44/3 с. 
Плющівка 

 

ПРОКОПЧУК Віктор Володимирович, 
 староста 

Христофорівський 
старостинський округ 

ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна,  
староста 



вул. Приінгульська, 110 с. 
Христофорівка 

Новоєгорівський 
старостинський округ 

 

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна,  
староста 

 

 

Заступник міського голови  
з питань діяльності  
виконавчих органів ради                                              Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 

 

 

 

 

 
 


