
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «_____» _____________ 2022 року           № ______ 
 

Про внесення змін до рішення Виконавчого  

комітету Кропивницької міської ради від  

24 вересня 2019 року № 549 «Про затвердження  

Положення про систему енергетичного менеджменту  

в бюджетній сфері міста Кропивницького» 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 40, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону 

України «Про енергозбереження», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2017 року № 732-р «Про затвердження плану заходів із 

запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», 

враховуючи вимоги національного стандарту ДСТУ ISO 50001:2020                       

(ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та 

настанова щодо використання», та з метою забезпечення ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста 

Виконавчий комітет  Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 24 вересня 2019 року № 549 «Про затвердження Положення про 

систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького», 

а саме: 

1) у тексті назви «Міська рада міста Кропивницького» замінити на 

«Кропивницька міська рада», «департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій» замінити на «Головне управління житлово-комунального 

господарства», «міська комісія з моніторингу дотримання вимог утримання 

будинків, будівель, споруд комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького» замінити на «міська комісія з моніторингу дотримання вимог 

утримання будинків, будівель, споруд комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади» у відповідних відмінках; 

2) склад міської комісії з моніторингу дотримання вимог утримання 

будинків, будівель, споруд комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади викласти в новій редакції згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар міської ради                      Олег КОЛЮКА 

 
 



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради   

«___» _________  2022 року № ____ 

 

 

СКЛАД  

міської комісії з моніторингу дотримання вимог  

утримання будинків, будівель, споруд комунальної власності  

Кропивницької міської територіальної громади   

 

Голова комісії 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 (за посадою) 

  

Заступник голови комісії 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

(за посадою) 

 

Секретар комісії 

начальник відділу з енергоефективності Головного управління житлово-

комунального господарства  

(за посадою) 

 

Члени комісії: 

представники виконавчих органів (департаменту соціальної політики, 

управління освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, молоді та спорту), 

відповідальні за впровадження енергоменеджменту та здійснення 

енергомоніторингу  

 

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства  

Кропивницької міської ради                   Віктор КУХАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 


