
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від __28.07.2020 № 349рг 
                              м.Покровськ 
 

 

 

Про призначення відповідальних 

осіб за впровадження 

енергетичного менеджменту в 

бюджетних закладах міста 

Покровська 

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Покровської міської ради від 

21.06.2019 № 224 “Про затвердження Положення про систему енергетичного 

менеджменту м. Покровська”, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Призначити відповідальною особою за моніторинг та 

наявність усіх необхідних ресурсів для ефективного функціонування системи 

енергоменеджменту (енергоменеджер напрямку): 

1.1. Відділу освіти  Покровської міської ради Донецької області –  

начальника відділу Голуб Марину Олександрівну; 

1.2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради Донецької області –  начальника відділу Олехнович Олену 

Олександрівну; 

1.3. Управлінню сім'ї, молоді та спорту  Покровської міської ради 

Донецької області –  начальника управління Швайка Олександра Олександровича; 

1.4. Управлінню соціального захисту населення Покровської 

міської ради Донецької області –  начальника управління Бонзюх Ірину Павлівну. 

1.5. КНП “Покровська міська лікарня” Покровської міської ради 

Донецької області  – в.о. директора Кандибко Наталію Іванівну; 

1.6. КНП “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування”  

Покровської міської ради Донецької області – в.о. генерального директора 

Переяслову Вікторію Вікторівну; 

1.7. КП ”Покровська міська стоматологічна поліклініка” 

Покровської міської ради Донецької області –  заступника головного лікаря 

Гудзенко Дмитра Григоровича; 

1.8. КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Покровської міської ради Донецької області – заступника директора з охорони 

материнства та дитинства Васіну Світлану Сергіївну. 

 

 

 

 



 

 

2. Надати накази про призначення енергоменеджерів об’єктів 

при наявності фактичних змін на підпорядкованих об’єктах до 07.08.2020 до відділу 

екології, клімату та енергозбереження. 

3. Розпорядження міського голови від 30.09.2016 №271 рг “Про 

створення системи обліку споживання енергоресурсів в установах бюджетної сфери 

міста”, розпорядження міського голови від 26.06.2019 №380 рг “Про призначення 

відповідальних осіб за впровадження енергетичного менеджменту в лікувальних 

закладах міста Покровська” зі змінами від 22.07.2019 №427 рг, розпорядження 

міського голови від 16.07.2019 №415 рг “Про  призначення відповідальних осіб за 

впровадження енергетичного менеджменту в закладах освіти, культури, спорту та 

соціального захисту” визначити такими, що втратили чинність. 

 

 

 

 

 

В.п. міського голови        О. Требушкін 

 

  



 

 
 


