
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
24.07.2017                                          Ужгород                                        № 290 

 

Про затвердження плану заходів  

із упровадження енергетичного 

менеджменту в бюджетних  

установах, організаціях та 

комунальних підприємствах 

м. Ужгород 

 

 

 

 Керуючись Законом України "Про енергозбереження", статтею 42 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою 

ефективного впровадження енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах, організаціях та комунальних підприємствах м. Ужгород: 

 

 1. Затвердити план заходів із упровадження енергетичного 

менеджменту в бюджетних установах, організаціях та комунальних 

підприємствах м. Ужгород (додається). 

 2. Затвердити перелік бюджетних установ, організацій, комунальних 

підприємств м. Ужгород щодо яких впроваджується система моніторингу 

споживання енергетичних ресурсів (додаток). 

 3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію запланованих 

заходів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв  

 

 

 

 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Розпорядження міського голови 

             24.07.2017  № 290 

 

План 

заходів із упровадження енергетичного менеджменту в бюджетних 

установах, організаціях та комунальних підприємствах м. Ужгород 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальний 

виконавець 

Термін виконання 

1. Розробити Концепцію 

упровадження системи 

енергетичного менеджменту 

міста 

Управління економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради 

До кінця 2017 року 

2.  Призначити відповідальних за 

впровадження системи 

моніторингу в бюджетних 

установах, організаціях, 

комунальних підприємствах 

Керівники бюджетних 

установ, організацій, 

комунальних підприємств 

До 26.07.2017 року 

 

 

 

 

3. Упровадити програмно-

аналітичні інструменти для 

збору і аналізу первинних 

даних щодо споживання 

енергоресурсів 

Управління економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради 

ІІІ квартал 2017 

року 

4. Запровадити систему збору 

даних щодо поточного 

споживання усіх видів 

енергоресурсів та внесення їх 

у базу даних 

Управління економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради 

ІІІ квартал 2017 

року 

5. Удосконалювати методики 

збору та аналізу зібраних 

первинних даних зі 

споживання енергоресурсів 

Управління економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради 

Постійно 

6. Провести паспортизацію 

будівель бюджетних установ, 

організацій та комунальних 

підприємств 

Бюджетні установи, 

організації та комунальні 

підприємства, управління 

економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради 

2017-2018 роки 

7. Внести загальні дані по 

будівлях у програмний 

продукт 

Управління економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради, бюдженті установи, 

організації та комунальні 

підприємства 

Протягом місяця з 

дати затвердження 

паспортів 

8. Провести аналіз споживання 

енергоресурсів у бюджетних 

установах, організаціях та 

комунальних підприємствах 

Управління економіки та 

стратегічного планування 

Ужгородської міської 

ради, відповідальні 

виконавці, залучені 

фахівці 

Щомісячно 



 

       Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       24.07.2017  № 290 

 

 

Перелік бюджетних установ, організацій, комунальних підприємств        м. 

Ужгород щодо яких впроваджуються система моніторингу споживання 

енергетичних ресурсів 

 

1. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради; 

2. Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради; 

3. Управління освіти Ужгородської міської ради; 

4. Центральна міська клінічна лікарня м.Ужгород; 

5. Ужгородська міська поліклініка; 

6. Міська дитяча клінічна лікарня м. Ужгород; 

7. Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги; 

8. Ужгородський міський пологовий будинок; 

9. КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства м. Ужгорода"; 

10.  Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня № 1 з   

поглибленим вивченням англійської мови; 

11.  Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

12.  Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів; 

13.  Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської 

області; 

14.  Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням словацької мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

15.  Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської 

області; 

16.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 імені 

В.С.Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської 

області; 

17.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

18.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

19.  Навчально-виховний комплекс «Ужгородський економічний ліцей, 

ЗОШ І-ІІ ступенів» Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

 

                 



            2. 

20.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з угорською 

мовою навчання імені Дойко Габора Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

21.  Багатопрофільний ліцей «Інтелект» – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11 Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

22.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

23.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

24.  Навчально-виховний комплекс «Гармонія» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

25.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

26.  Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 – ліцей 

«Лідер» Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

27.  Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

28.  Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня з 

угорською мовою навчання - угорськомовна гімназія" Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

29.  Навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням іноземних 

мов «Веселка» Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

30.  Спеціалізований навчально-виховний комплекс з поглибленим 

вивченням англійської мови «Пролісок» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

31.  Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад» «Престиж» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

32.  Спеціалізований навчально-виховний комплекс з поглибленим 

вивченням іноземних мов «Первоцвіт» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

33.  Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» з поглибленим 

вивченням англійської мови «Ялинка» Ужгородської міської ради 

Закарпатської області; 

34.  Ужгородська міська централізована бібліотечна система; 

35.  Міський центр дозвілля – будинок культури; 

36.  Дитяча музична школа № 1 імені П.І. Чайковського; 

37.  Ужгородська дитяча школа мистецтв; 

38.  Дитячо - юнацька спортивна школа № 1; 

39.  Дошкільний навчальний заклад № 1 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

40.  Дошкільний навчальний заклад № 2 комбінованого типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

41.  Дошкільний навчальний заклад № 6 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

 



            3.  

42.  Дошкільний навчальний заклад № 7 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

43.  Дошкільний навчальний заклад № 8 «Дзвіночок» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

44.  Дошкільний навчальний заклад № 12 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

45.  Дошкільний навчальний заклад № 15 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

46.  Дошкільний навчальний заклад № 16 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

47.  Дошкільний навчальний заклад № 18 санаторного типу Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

48.  Дошкільний навчальний заклад № 19 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

49.  Дошкільний навчальний заклад № 20 комбінованого типу 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

50.  Дошкільний навчальний заклад № 21 «Ластовічка» загального 

розвитку Ужгородської міської ради; 

51.  Дошкільний навчальний заклад № 26 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

52.  Дошкільний навчальний заклад № 28 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

53.  Дошкільний навчальний заклад № 29 «Дивосвіт» загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

54.  Дошкільний навчальний заклад № 30 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

55.  Дошкільний навчальний заклад № 31 управління освіти Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 

56.  Дошкільний навчальний заклад № 33 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

57.  Дошкільний навчальний заклад № 36 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

58.  Дошкільний навчальний заклад № 38 загального розвитку управління 

освіти Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

59.  Дошкільний навчальний заклад № 39 комбінованого типу 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

60.  Дошкільний навчальний заклад № 40 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

61.  Дошкільний навчальний заклад № 42 загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

62.  Дошкільний навчальний заклад № 43 управління освіти Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

 

 

Керуючий справами виконкому      О. Макара 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


