
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 
від       14.01.2020р                                                                                № 29 

 

 

Про встановлення лімітів споживання 
енергоносіїв та комунальних послуг для 
закладів бюджетної сфери на 2020 рік 
  

 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради від 26.12.2019р. № 1576 “Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв 
та комунальних послуг для виконавчих органів міської ради і підпорядкованих 
їм закладів бюджетної сфери на 2020 рік“, відповідно до ст. 28 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ст. 51 Бюджетного 
кодексу України, Закону України “Про енергозбереження“, керуючись 
методичним положенням “Міжгалузеві норми споживання електричної та 
теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України“, 
враховуючи фактичне використання енергоносіїв та комунальних послуг у 
2017-2019 р.р. виконавчими органами міської ради та бюджетними закладами, 
що фінансуються з міського бюджету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Фахівцю з енергетичного менеджменту І.Червак на основі встановлених 

лімітів в термін до 25.01.2020р. розробити квартальні та місячні обсяги 

споживання енергоносіїв та комунальних послуг для кожного закладу та 

установи, погодити їх з відділом енергозбереження та екології управління 

економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської 

ради (далі – відділ енергозбереження та екології) і довести до 

підпорядкованих закладів і установ.  

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. до 31.01.2020р. поновити накази про призначення відповідальних за 

ефективне використання енергоносіїв і комунальних послуг та надати в 

господарський відділ (каб.203); 

2.2. врахувати, що ліміти споживання енергоносіїв і комунальних послуг 

встановлюються тільки для основної діяльності установи і не 

регламентують обсягів споживання, розміщених на їх території 

орендарів чи інших споживачів; 

2.3. відповідальним у закладах освіти щомісячно, до 10 числа місяця, 

наступного за звітним, а також щоквартально надавати електронною 

поштою з наступним письмовим підтвердженням у господарський 



відділ звіт щодо дотримання лімітів (згідно з додатком 1), завізований 

керівником закладу. У разі понадлімітного споживання до звітів 

додавати пояснюючу записку і план заходів для забезпечення виконання 

встановлених лімітів; 

2.4. з метою забезпечення функціонування муніципальної системи 

енергетичного моніторингу (далі - МСЕМ) забезпечити щоденне 

внесення даних щодо споживання енергоносіїв і комунальних послуг у 

базу даних МСЕМ; 

2.5. персональну відповідальність за дотримання доведених лімітів 

споживання енергоносіїв та комунальних послуг несуть керівники 

закладів освіти . 

3. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки 

В.Невендльовській щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяцем 

надавати у відділ енергозбереження та екології (каб. 414, e-mail: 

energіе@mvk.if.ua) звіт згідно з формою, погодженою цим відділом, про 

фактичне використання енергоносіїв і комунальних послуг, завізований 

головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та 

науки Л.Харенко. 

4. Фахівцю з енергетичного менеджменту І.Червак щомісячно до 10 числа 

наступного за звітним місяцем а також щоквартально надавати у відділ 

енергозбереження та екології (електронною поштою з наступним 

письмовим підтвердженням) аналіз дотримання лімітів закладами освіти 

міста за формою згідно з додатком 2. 

5. Фахівцю з енергетичного менеджменту І.Червак з метою впровадження 

єдиної автоматизованої системи енергетичного і бюджетного моніторингу 

забезпечити щомісячне внесення даних щодо споживання енергоносіїв і 

комунальних послуг закладами освіти міста в базу даних МСЕМ. 

6. Персональну відповідальність за дотримання встановлених лімітів 

покласти на керівників закладів освіти. 

7. Оплату за понадлімітне споживання енергоносіїв і комунальних послуг 

відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 26.12.2019р. № 1576 п.5 здійснювати за рахунок коштів власних 

надходжень закладу.  

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки В.Крушельницького. 

 
 

 

Директор Департаменту освіти та науки                              І.Максимчук 

 
 

В.Крушельницький 

53-56-84 

 

 



Додаток 1 до наказу Департаменту освіти та науки 
                                                                                                                                            від  14.01.2020р № 29     

 

Таблиця 1 

 

Звіт про споживання енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними закладами (установами), 

підпорядкованими Департаменту освіти та науки ____________________________________ за 

____________________ 
назва закладу    

 

Період Бюджетний 

заклад (установа) 

Електрична 

енергія, тис. 

кВт∙год 

Теплова 

енергія, Гкал 

Природний 

газ, тис.м3 

Холодна 

вода, м3 

Гаряча 

вода, м3 

Водовідведення, 

м3 

За місяць        

З початку 

року 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

 

Аналіз споживання енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними закладами 

___________________________________ за ___________20___ року 
(назва заклада)        (місяців від початку року) 

 
Бюджетний 

заклад, 
установа 

Вид 
енергетичних 

ресурсів 

Ліміт на 
звітний 
місяць 

Фактичне 
споживання 
за звітний 

місяць 

Відношення 
фактичного 

споживання за 
звітний місяць 

до ліміту, % 

Фактичне 
споживання за 
аналогічний 

місяць 
попереднього 

року 

Відношення фак-
тичного спожи-
вання за звітний 

місяць до фактич-
ного споживання 
за аналогічний 
місяць поперед-
нього року,% 
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 Електрична 
енергія,  

тис. кВт∙год       
тис. грн.       

Теплова енергія,  
Гкал       
тис. грн.       

Холодна вода,  
м3       
тис. грн.    

Водовідведення,  
м3    
тис. грн.    

Гаряча вода,  
м3    
тис. грн.       

Природний газ, 
 

тис. м3       
тис. грн.       

 

Керівник закладу___________________________________ 

 


