
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення Днів сталої енергії 

 

Керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та відповідно до Програми сталого енергетичного розвитку м. Івано-

Франківська на період до 2020 р., затвердженої рішенням міської ради від 

28.07.2015р. № 1807-56, з метою пропагування ідей раціонального викорис-

тання енергоресурсів, впровадження альтернативних, екологічно безпечних 

джерел енергії, виконавчий комітет міської ради 
 

вирішив: 
 

1. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку (Н.Кромкач): 

1.1. Спільно з Департаментом освіти та науки (І.Максимчук) та 

ІФНТУНГ забезпечити проведення у вересні – жовтні 2019 року загальноміських 

тематичних учнівських конкурсів плакатів з питань енергозбереження, 

оригінальних проектів та винаходів щодо подолання енергетичної кризи та 

використання альтернативних джерел енергії; конкурсу на кращий учнівський 

енергоаудит у школі. 

1.2. Спільно з Департаментом освіти та науки (І.Максимчук) та 

комунальними підприємствами ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 

(Є.Герасименко), ДКП «Електроавтотранс» (В.Голутяк) організувати у вересні 

–жовтні 2019 року для учнів шкіл міста екскурсії на об’єкти комунальних 

підприємств, на яких впроваджені інноваційні та енергоощадні технології і 

обладнання, провести заняття про використання альтернативних видів енергії 

та про сучасні енергоощадні технології 

1.3. Спільно з ТОВ «ФІАТУ» (О.Котлярська), ТОВ «УМУНІ» (З.Матчишин) 

та ІФНТУНГ організувати у вересні-жовтні 2019 року проведення тренінгів з 

питань роботи в інформаційних системах енергомоніторингу. 
1.4. Спільно з компаніями, які працюють у галузі енергозбереження, 

організувати виставку енергоощадного обладнання з наданням безкоштовних 



консультацій з питань їх використання та монтажу, квесту з питань 
енергозбереження, енергоефективності, заміщення традиційних викопних 
енергетичних ресурсів альтернативними джерелами енергії з нагородженням 
переможців призами. 

1.5. Спільно з ІФНТУНГ організувати: 
- роботу інформаційного кіоску та поширення інформаційних матеріалів 

з питань енергозбереження серед мешканців міста; 
- майстер-клас для дітей із складання моделей з використанням 

відновлюваних джерел енергії. 

2. Департаменту освіти та науки (І.Максимчук) - організувати у вересні – 
жовтні 2019 року у закладах освіти міста просвітницькі заходи: 

- годину спілкування «Енергозбереження - твоє безпечне майбутнє»; 
- обговорення причин глобальних змін клімату, їх наслідків та шляхів 

пом’якшення; 
- книжкову виставку «Енергозбереження у сучасному світі»; 
- перегляд фільмів, мультфільмів про енергозбереження та енергоефек-

тивність у школі і вдома, використання альтернативних джерел енергії. 

3. Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської 
міської ради (В.Матешко):  

3.1. Спільно з Громадською спілкою «Прикарпатський еко-
енергетичний кластер» організувати проведення у Центрі освітніх інновацій 
тренінгу для представників інститутів громадянського суспільства 
«Екоініціативи для сталого розвитку»; 

3.2. Спільно з ГО Громадський центр «Еталон» організувати проведення 
у приміщенні Університету Короля Данила презентаційного практичного 
курсу для студентської молоді «Від відходів до доходів». 

4. Івано-Франківському міському Центру дозвілля дітей та юнацтва за 
місцем проживання (Л.Зваричук) організувати в третій декаді вересня на 
Вічевому майдані концерт дитячих колективів до Днів сталої енергії.  

5. Відділу патронатної служби (В.Дротянко) забезпечити розміщення на 
офіційному сайті міста інформації, а також трансляцію на ТРК «Вежа» фільмів з 
питань енергозбереження, енергоефективності, використання альтернативних 
джерел енергії, глобальної зміни клімату, швидкого вичерпання та подорожчання 
традиційних енергоносіїв внаслідок їх інтенсивного споживання. 

6. Виділити зі статті видатків «Програми сталого енергетичного 
розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020р.» кошти за КПКВКМБ 
2717640 „Заходи з енергозбереження” згідно з додатком. 

        7. Фінансовому управлінню (В.Сусаніна) профінансувати головного 
розпорядника коштів - управління економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач) за вказаними вище видатками 
відповідно до визначеного обсягу. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови Р.Гайду та О.Левицького. 
 
Міський голова                                                         Руслан Марцінків 

https://www.facebook.com/mgcetalon/


 

 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від________ 2019р. №_____ 

 

 

 

 

Кошторис витрат  

на проведення Днів сталої енергії 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Сума, грн. 

1.  Відзначення переможців загальноміських тематичних 

учнівських конкурсів плакатів з питань енергозбереження, 

оригінальних проектів та винаходів щодо подолання 

енергетичної кризи та використання альтернативних джерел 

енергії, конкурсу на кращий учнівський енергоаудит у школі 

9000,00 

2.  Організація і проведення спільно з ТОВ «ФІАТУ» (м. Київ) 

та ТОВ «УМУНІ» (м. Львів) тренінгів для енергоменеджерів 

бюджетних закладів з питань роботи в інформаційних 

системах енергомоніторингу 

12000,00 

3.  Озвучення концерту до Днів сталої енергії дитячих 

колективів Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 

проживання 

2300,00 

 Разом: 23300,00 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради     Ігор Шевчук 

 

 

 


