УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 27.12.2017р.

м.Яремче

№254-р

Про підвищення енергоефективності
використання електроенергії бюджетними
установами міста шляхом заміни ламп
розжарювання на енергозберігаючі лампи
З метою реалізації Програми енергоефективності Яремчанської
міської ради на 2016-2020 роки , економії використання бюджетних коштів
та підвищення енергоефективності використання електроенергії шляхом
впровадження
організаційних, організаційно-технічних та технічних
заходів у сфері використання енергії в бюджетній та комунальній сфері
Яремчанської міської ради:
1. Керівникам комунальних підприємств ( Р.Небелюк, М.Палійчук,
Д.Холява), бюджетних установ міста (І. Онутчак, О.Соколюк, О. Кухарук,
О.Тарованин) та керівникам загальноосвітніх шкіл, дитячих закладів,
будинку культури, клубів, ФАПів, амбулаторій :
- під час ведення господарської діяльності в продовж 2018 року
здійснити
поетапну та послідовну заміну ламп розжарювання на
енергоощадні лампи;
- своїми наказами доручити відповідальним особам за ведення
господарської діяльності по кожному закладі зокрема , проводити заміну
ламп розжарювання тільки на енергоощадні лампи;
- для поетапної заміни ламп розжарювання оптимізувати власні
фінансові ресурси, які передбачені на поточні видатки, передбачивши
придбання енергоощадних ламп впродовж 2018 року;
- для комплексного вирішення вказаного питання вивчити потребу в
коштах і необхідної кількості енергоощадних ламп та подати до 10.01.2017
року узгоджені пропозиції щодо фінансового забезпечення виконання
вказаних робіт;
- щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним періодом
надавати інформацію про стан виконання даного розпорядження згідно
додатку.
2. Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання
даного розпорядження покласти на головного відповідального виконавця –
відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Яремчанського міськвиконкому.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка
Міський голова

Василь Онутчак

Додаток до
розпорядження міського голови
від 27.12.2017р.№254-р

Інформація
про виконання заходів щодо заміни ламп розжарювання
на енергоощадні лампи станом на ____________
Назва установи

Потреба в
енергоощадних
лампах
шт

Керуючий справами виконкому

Потреба в
коштах на
придбання
грн

Замінено
станом на
________
шт

Використано
коштів
грн

Олександр Шимко

