
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

від “08ˮ вересня 2017 року                                                                №  76 
 

Про затвердження заходів, 

пов’язаних з проведенням у  

м. Кропивницькому Днів енергії  

11-16 вересня 2017 року 
 

 Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України ст. 42 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про 

енергозбереження”, постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 

2010 року № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної 

програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива                            

на 2010-2017 роки”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від                        

15 березня 2006 року № 145-р “Про схвалення Енергетичної стратегії України 

на період до 2030 року”, на підставі пропозицій виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради: 
 

 1. Затвердити заходи, пов’язані з проведенням у м. Кропивницькому 

Днів енергії 11-16 вересня 2017 року (додаються). 

 2. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити 

заходи, пов’язані з проведенням у м. Кропивницькому Днів енергії                        

11-16 вересня 2017 року, у віснику Кіровоградської міської ради “Вечірня 

газета”. 

3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення  висвітлити 

заходи, пов’язані з проведенням у м. Кропивницькому Днів енергії                    

11-16 вересня 2017 року на офіційному сайті  Кіровоградської міської ради. 

 4. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради інформацію про 

виконання у підвідомчих установах заходів,  пов’язаних з проведенням             

у м. Кропивницькому Днів енергії 11-16 вересня 2017 року, надати до 

управління економіки Кіровоградської міської ради до 22 вересня 2017 року. 

 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступників  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіна О.В., Грабенка О.В. та Дзюбу Н.Є. 
 

 
 

Міський голова            А. Райкович 
 

Сива 36 13 35 



 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              Розпорядження міського голови 

                                                                              “_____”  ________ 2017  

                                                                              № ________ 

 

 

ЗАХОДИ,  

пов’язані з проведенням у м. Кропивницькому Днів енергії 

11-16 вересня 2017 року 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

1 11вересня Проведення тематичної лекції з 

працівниками 

адміністративного апарату 

житлово-експлуатаційних 

організацій (далі – ЖЕО) щодо 

економного використання 

електричної енергії під час 

опалювального сезону 

2017/2018 року, можливості 

заміни вікон та ламп на 

енергозберігаючі у приміщенні 

ЖЕО та на дільницях тощо 

Приміщення 

дільниць ЖЕО 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

2 11 вересня Проведення наради з питань 

економії енергоресурсів на  

КП “Теплоенергетикˮ, розгляд 

пропозицій щодо впровадження 

енергозберігаючих заходів на 

підприємстві. Проведення 

роз’яснювальної роботи серед 

працівників підприємства 

стосовно економії 

енергоресурсів на виробництві 

КП 

“Теплоенергетикˮ 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

3 11-15 

вересня 

Проведення бесід, лекцій, 

виховних годин, творчих та 

рольових занять, тематичних 

уроків, інформаційних 

хвилинок,  конкурсів та 

виставок дитячої творчості на 

теми: “Збережи теплоˮ, “Як 

скоротити витрати теплаˮ, 

“Бережливе ставлення до 

енергоресурсівˮ, “Чи ти 

справжній  господар свого 

дому?ˮ та ін. 

Заклади освіти Управління 

освіти  



 
2 

1 2 3 4 5 

4 11-15 

вересня 

Розміщення на сайтах закладів 

тематичної сторінки “Збережи 

тепло – збережи Україну!ˮ 

Заклади освіти 

 

Управління 

освіти 

5 11-15 

вересня 

Проведення тематичних 

екскурсій 

Заклади освіти Управління 

освіти 

6 11-15 

вересня 

Проведення зустрічей дітей з 

працівниками екологічних 

організацій 

Заклади освіти Управління 

освіти 

7 11-15 

вересня 

Організація перегляду 

тематичних відеоматеріалів 

Заклади освіти Управління 

освіти 

8 11-15 

вересня 

Проведення конкурсу малюнків 

на теми: “Збережи теплоˮ, “Як 

скоротити витрати тепла, 

електроенергії та водиˮ, 

“Бережливе ставлення до 

енергоресурсівˮ та ін. 

Заклади освіти Управління 

освіти 

9 11-15 

вересня 

Надання відвідувачам 

консультацій щодо створення 

ОСББ та кредитування ЖБК та 

ОСББ на впровадження заходів 

з енергозбереження (“теплі 

кредитиˮ) 

Приміщення 

дільниць ЖЕО та  

КП “ЖЕК № 9ˮ  

 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

10 11-15 

вересня 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної  роботи серед 

мешканців багатоквартирних 

будинків щодо ефективного  

енергоспоживання у побуті 

Приміщення 

дільниць ЖЕО 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

11 

 

 

 

 

11-16 

вересня 

Поширення інформаційних 

матеріалів суспільно-корисного 

характеру щодо популяризації 

заходів з енергоефективності в 

рамках проведення Днів енергії   

Центральні вулиці  

м. Кропивницького 

Управління 

економіки   

12 11-16 

вересня 

Розміщення інформаційних 

стендів та об’яв щодо 

енергозбереження 

Лікувально-

профілактичні 

заклади  

Управління 

охорони 

здоров’я     

13 11-16 

вересня 

Проведення нарад,  лекцій та 

бесід з працівниками стосовно 

економічного споживання 

енергоносіїв  

Лікувально-

профілактичні 

заклади 

Управління 

охорони 

здоров’я 

 

14 11-16 

вересня  

Проведення нарад та бесід з 

працівниками стосовно 

економічного споживання 

енергоресурсів 

Заклади культури   Відділ 

культури і 

туризму 

15 12 вересня Проведення дитячого конкурсу 

малюнків на тему: “Збережемо 

Кіровоградська 

дитяча міська  

Управління 

охорони  



 
3 

1 2 3 4 5 

16 12 вересня енергію – збережемо майбутнєˮ   лікарня, проспект 

Університетський,6  

здоров'я  

17 12 вересня Проведення бесіди “Енергія 

Землі – Енергія Сонцяˮ 

Центральна 

бібліотека міської 

централізованої 

бібліотечної 

системи  

(далі –МЦБС)  

Відділ 

культури і 

туризму 

18 12 вересня  Проведення бесіди “Що я 

зможу зробити, щоб зберегти 

енергіюˮ 

Бібліотека-філія        

№ 13 МЦБС 

Відділ 

культури і 

туризму 

19 12 вересня  Підготовка тематичної полички 

“Енергія і середовище 

проживанняˮ та проведення 

бесіди “Бережливе ставлення до 

енергоресурсівˮ 

Бібліотека-філія       

№ 18 МЦБС 

Відділ 

культури і 

туризму 

20 12-14 

вересня  

 

Проведення інструктажу для 

працівників бібліотек-філій 

щодо раціонального 

використання енергоресурсів 

Бібліотеки-філії  

МЦБС 

Відділ 

культури і 

туризму 

 

21 13 вересня Організація виставки малюнків 

дітей на тему 

“Енергозбереженняˮ 

Бібліотека-філія       

№ 11 МЦБС 

Відділ 

культури і 

туризму 

22 13 вересня Проведення виробничої наради 

для керівників підрозділів, 

служб, майстрів теплових 

дільниць ДП “Кіровоградтеплоˮ  

ТОВ “ЦНТІ УНГАˮ на тему: 

“Підготовка теплового 

господарства та споживачів 

теплової енергії до роботи в 

осінньо-зимовий період 

2016/2017 року та виконання 

завдань по економії паливно-

енергетичних ресурсівˮ  

Центральний 

тепловий пункт 

по вул. Волкова, 5б, 

м. Кропивницький 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 вересня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення кращих практик та 

результатів впровадження 

заходів з енергозбереження, 

зокрема монтажу у 2016 році  

36 блоків дистанційного 

керування мережами 

зовнішнього освітлення та 

заміни існуючих ламп 

вуличного освітлення на 

світлодіодні у кількості 1935шт.  

ККП ЕМЗО 

“Міськсвітлоˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 

 

 

 

 



 
4 

1 2 3 4 5 

62

4 

14 вересня Організація та проведення 

майстер-класу по виготовленню 

ламп-іграшок 

Бібліотека-філія         

№ 19 МЦБС 

Відділ 

культури і 

туризму 

25 

 

 

14 вересня Проведення інформаційної 

години “Енергоефективні міста 

Україниˮ 

Бібліотека-філія        

№ 18 МЦБС 

Відділ 

культури і 

туризму 

26 16 вересня 

 

 

Організація та проведення    

спеціалізованої секції 

“Енергоефективність. 

Енергозбереженняˮ в рамках 

проведення заходів з 

відзначення Дня міста 

Вул. Дворцова,  

парк  відпочинку 

“Ковалівськийˮ      

м. Кропивницький 

 

Управління 

економіки 

 

27 16 вересня 

 

 

 

 

Відвідання учнями виставки -

презентації товарів місцевих 

товаровиробників “Зроблено в 

Кропивницькомуˮ, зокрема 

спеціалізованої секції 

“Енергоефективність. 

Енергозбереженняˮ 

Вул. Дворцова,  

парк відпочинку      

“Ковалівськийˮ    

м. Кропивницький 

 

 

Управління 

освіти 

 

 

 

 

28 16 вересня 

 

Проведення велопробігу та 

легкоатлетичного пробігу 

центральними вулицями              

м. Кропивницького та спільна 

ранкова зарядка “Зарядись 

енергією свого містаˮ 

Площа перед 

приміщенням  

Кіровоградської 

міської ради 

 

 

Відділ 

фізичної 

культури та 

спорту 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                   А. Паливода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


