
План заходів з енергозбереження в Сумському ДНЗ № 26 «Ласкавушка»        на  2021 рік 
 

№      Зміст заходів Термін 
виконання 

Відповідальний  

1 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2008 року № 1337-р «Про 
здійснення заходів щодо скорочення споживання 
електричної енергії бюджетним установам» та 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 16.03.2011 р. №190 застосовувати 
лише енергоефективні освітлювальні прилади ,як в 
приміщенні так і на території закладу. 

Постійно  Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

2 Вивчити можливості зменшення опалювальної площі 
навчального закладу в осінньо-зимовий період 2020-
2021 навчальний рік 

До 02.03.2021 Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

3 Провести роз’яснювальну роботу серед працівників 
дошкільного закладу, щодо збереження та 
економного використання тепло-,водо-,енергоносіїв. 

До 02.03.2021 Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

4 Здійснювати технічне обстеження обладнання з 
метою збереження та економного використання 
тепло-,водо-,енергоносіїв. 

До 02.03.2021 Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

5 Обов’язково двічі на день (зранку та ввечері) 
здійснювати обхід будівлі з метою раціонального 
використання енергоресурсів та усунення можливих 
недоліків під час обслуговування будівлі. 

Постійно  Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

6 Зменшувати освітлення коридорів, підсобних 
приміщень, вимикати освітлення в приміщеннях  на 
час відсутності дітей. 

Постійно Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

7 Тримати на контролі заміну електроламп на 
енергозберігаючі у всьому приміщенні закладу. 

Постійно Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

8 Здійснювати постійний контроль за справністю 
електроосвітлювальних приладів, 
електрообладнання. 

Постійно Робітник з комплексного 
обслуговування будівель та 
споруд. 

9 Зовнішнє освітлення вмикати в темний час доби Постійно Сторож  

10 Електрообладнання на харчоблоці відключати після 
приготування їжі. 

Постійно Працівники харчоблоку 

11 Економно використовувати поверхню плит, яка 
нагрівається 

Постійно Працівники харчоблоку 

12 При можливості знижувати подачу тепла в неробочий 
час,під час вихідних та канікул. 

Протягом 
року 

Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

13 Економно  використовувати електрообладнання на 
пральні 

Постійно Машиністи з прання та 
ремонту білизни 

14 Своєчасно утеплити вікна ,двері, підвальні приямки. 
Здійснити термомодернізацію будівлі :замінити вікна, 
двері, балконні блоки відповідно до вимог ДБН  

Протягом 
2021 року 

Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

15 Утримувати скло вікон в чистому стані ,очищати 
поверхню ламп, світильників від пилу. 

Протягом 
року  

Обслуговуючий персонал. 

16 Обладнати вхідні двері засобами автоматичного 
закриття. 

До 20.03.2021  Матяш А.Г.,заступник 
завідувача господарства 

17 З метою економного споживання паливно-
енергетичних ресурсів впроваджувати організаційні 
заходи у сфері планування навчально- виховного 
процесу, здійснювати суворий контроль за 

Постійно Матяш А.Г., заступник 
завідувача господарства 



виконанням  встановленого внутрішнього розпорядку, 
що обмежує необґрунтоване перебування 
співробітників  та вихованців у приміщення закладу. 

18 Забезпечити контроль та відповідальність за 
економне та раціональне споживання енергоносіїв в 
межах виділених обсягів фінансування та у 
натуральних  показниках 

Постійно Працівники ДНЗ 

19 Провести тематичний  тиждень «Споживай енергію 
розумно» у закладі освіти, під час якого активізувати 
роботу з дітьми та батьками із зазначеного питання. 

3 22 по 26 
березня 2021 
р. 

Геращенко Н.А. 
вихователь- методист. 

20 Організувати та провести з працівниками дошкільного 
закладу , батьківською громадськістю ряд практичних 
заходів, орієнтованих на пропаганду 
енергозбереження , раціонального використання 
паливно-енергетичних ресурсів у дошкільному 
закладі. 

Лютий, 
квітень, 
серпень, 
жовтень 2021 
р. 

Геращенко Н.А. 
вихователь- методист. 

21 Організувати та провести конкурси дитячої творчості, 
захист проектів на енергозберігаючу тематику з 
розробкою пам’яток  з корисними порадами для дітей 
та батьків, екскурсії, енергетичні аудити дошкільного 
закладу. 

Жовтень 
 
2021 р. 

Геращенко Н.А., 
Вихователь-методист 

22 Заслуховувати звіти відповідальних осіб щодо 
збереження та економного використання тепло-, 
водо-енергоносіїв на приладах при завідувачу 

Квітень, 
травень,           
жовтень 

Матяш А.Г., 
Заступник завідувача 
господарства 

23 На сайті закладу створити розділ «Енергозбереження» 
та розмістити план заходів 

До 13.03.2021 
року 

Геращенко Н.А. 
вихователь-методист 

24 Про реалізацію заходів інформувати управління освіти 
і науки Сумської міської ради в електронному вигляді 
на e-mail:osvita.monitoring@ukr.net. 

щоквартально  
до 25 числа 
останнього 
місяця 
кварталу 

Матяш А.Г., 
заступник 
завідувача 
господарства 

25 Фотозвіти про проведені заходи розмістити на сайті 
дошкільного закладу 

До 03.04.2021 Геращенко Н.А., 
вихователь-методист 

26 Для контролю витрат споживання енергоносіїв  у 
фізичних особах забезпечити щоденне зняття 
показників приладів обліку енергоносіїв та внесення  
їх до журналу обліку. 

Постійно  Матяш А.Г., 
Заступник завідувача 
господарства 

27 За необхідністю вчасно замінювати прилади обліку 
теплової енергії, холодної та гарячої води. 

Постійно, в 
разі 
необхідності 

Матяш А.Г., 
Заступник завідувача 
господарства 

28 Дотримуючись ст.51.77 Бюджетного кодексу України 
щодо:                                                                                                  
-забезпечувати в повному обсязі проведення 
розрахунків за електричну ,теплову енергію, 
водопостачання , водовідведення, лімітів споживання 
енергоносіїв у межах установлених відповідним 
головним розпорядником обґрунтованих  лімітів 
споживання;                                          
- дотримуватись вимог рішення СМР «Про міський  
бюджет на 2021 рік» щодо забезпечення в 
першочерговому порядку потреби в коштах на 
проведення розрахунків на електричну та теплову 

Постійно Саганяк Л.О.  бухгалтер 



енергію, водопостачання, водовідведення відповідно 
до затверджених лімітів:                                                                             
- забезпечити  правильність планування  та 
проведення розрахунків за загальним та 
спеціальними фондами. 

29 Забезпечити ретельну підготовку до нового 
опалювального періоду на 2021-2022 років:                          
-виконати планову перевірку лічильника води                           
-виконати повірку манометрів, термометрів, 
лічильників обліку теплової енергії, лабораторні  
вимірювання  електричного обладнання ;                            
-виконати гідравлічні випробування теплових мереж 
об’єкту згідно вимог Правил ТЕТУ і М; 
-пред’явити на перевірку у теплопостачальне 
підприємство дросельні сопла та шайби, які 
встановлені в теплових пунктах та гарячого 
водопостачання (нанести фарбою: адресу об’єкту ,   
існуючі номери елеваторних вузлів та діаметр сопла 
або шайби); 
-провести документацію з теплового господарства до 
вимог Правил ТЕТУ і М;                                                        - 
виконати ремонт запорно-регулюючої  арматури 
трубопроводів, стояків, лежаків опалення  і гарячого 
водопостачання ,в тому числі вентилі, кранів для 
аварійного спускання води з трубопроводів, 
автоматичних та ручних пристроїв для випуску повітря 
верхніх точок розвідних трубопроводів;               - 
узгодити з теплопостачальним підприємством графік 
прийняття об’єктів теплоспоживання до 
опалювального сезону;                                                                    
-забезпечити виконання теплової ізоляції 
трубопроводів систем опалення та гарячого 
водопостачання у приміщеннях, де не передбачено 
теплопостачання;                                                                                        
- виконати герметизацію вводів трубопроводів 
теплопостачання та гарячого водопостачання;                                    
- забезпечити виконання вимог приписів 
теплопостачального підприємства наданих окремо, а 
також зобов’язань згідно гарантійних листів;                         
- провести  ремонт запірно-регулюючої арматури 
елеваторного  вузла та забезпечити її пломбування у 
відкритому положенні перед початком 
опалювального сезону;                                                                      
- встановити гільзи для термометрів, очистити існуючі 
гільзи, встановити захисні чохли термометрів, 
заповнити гільзи технічною олією, встановити 
термометри згідно вимог Правил ТЕТУ і М;                                
- забезпечити встановлення на трубопроводах систем 
опалення та гарячого водопостачання манометрів 
згідно вимог Правил ТЕТУ і М з нанесенням на шкалі 
рисок максимального допустимого тиску теплоносія;          
- перевірити наявність схем трубопроводів, 
відповідних інструкцій згідно вимог Правил ТЕТУ і М;              
-забезпечити наявність на засувках і вентилях 

 Матяш А.Г., 
Заступник завідувача 
господарства 



теплових пунктів бірок з нумерацією згідно схеми 
теплових пунктів;                                                                              
-вказати місцезнаходження теплових пунктів згідно 
вимог Правил ТЕТУ і М;                                                                    
-на елеваторних вузлах у індивідуальних теплових 
пунктах вказати  напрямок руху теплоносіята 
позначення ПМ та ЗМ на трубопроводах та напрямки 
обертання запірно-регулюючої арматури під час її 
відкривання чи закривання з позначенням згідно 
вимог Правил ТЕТУ і М 

 


