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Про ,а*оди з енергозбережепня TJp11 .^,.

eкoнoмHoio та рацiонального ""-, ! 1

' :авних коштiв таЗ метою економного i рацiонаIIъного використання держ

Hi виконання Постайови Кабiнеiу MiHieTpiB УкраiЪи вiД 1 березнЯ 20L4 рокУ

Ns 65 <<Про економiю державних коштiв та недопУщення втрат бюджету> а

також реалiзаuii заходiв щодо виконання програми розвитку унiверситету

<Голосil'вська iнiцiатив а - 2020>>

1, Проректору з IIауково-п_е4а|чlчноl роботи, мiжнародноi дiялъностl

розвитку (Ткачук ппurоuЬ_фiнансовому вiддiлу (Щробот н м,) та
бр.

рьзроб"r" та подати на затвердження ректорату механlзм стимулювання

гrрацiвникiв унiверситету щодо. Ъбiпu-"""о "зд1_:*::: i:::::::::TlT:,:
бънлу, передбачити В кошторисi витрати коштiв на економiю енергоресурсlв, в

т.ч. встановлення вiдновлювальних джерел енергii,

2. Д"р"пrорur. HHI, Y"ilYл. факультетiв, керiвникам

госпрозрахункових пiдроздrлrв вжити заходiв щодо збiлъшення обсягiв

надходжень, номенклатури послуг, забезпечити виконання плану надходжень

кйтiu вiд дiяльностi госпрозрахункових пiдроздiлiв та звiтувати перед

ректоратом У письмовiй формi про хiд виконання госпрозрахункових завдань

щоквартаJIьно до 10 числа наступного за звiтt-tим KBapT€UIoM мiсяця,

3. Проректору з навчаJIьно:наупоuо-"rробничих питань i

адмiнiстрurr""о-.о"rrЪдuр.ькоi дiяльностi Iщенку в.в., заступнику директора

уншц новiтнъоi сiльськогосподарськоi технiки i технологiй евтушенку в,д,

до 0Z.ti4.201б р. розробити та затвердити режим економного використання

транспортних ,u.ooi" та зменшити витрати на транспортне обслуговування

УнiверсиТеТУнеМенше'нiжна20%порiВНяНоз2015роком.
4. Проректору з навчаJIьно-науково-виробничих питань i

адмiнiстрur"urо-rо.п'оiuр.ькоТ дiяльностi IщенкУ В.В.: директору HFII лiсового

i садово_паркового господарства лакидi п.I., декану факулrr? ,"1т_т::::
i;#о.r;;;^";й.: 

"i;;;;uЬи оорпус Nc i), декаяам факУльТеТiВ-
агробiологiчного Забалусву в.о., захисту рослин, екологii та бiотехнологiй

,Щолi м.М (навчалъний корпус Nч 4), землевпорядкування евсюкову т,о,,

виконавець: Ткачук В. Д., прорекrор з науково-педагогiчноi роботи, мiжнародноi дiяльностi та розвитку

Тел.: 527-89-59
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факуЙ.ту Йirхаиrrоr".rу Я.М. (навчальний корпус Jrlbl1), деКJНУ фаКУЛЬТеТУ

харчових технологй iu управлiння якiстю продукцii Апк Баль-Прилипко л.в.

.1*s]ф" та декану факульд5ду ветерIIнарноТ N,Iедицини Щвiлiховському IИ,L (навчальний

корпус }г9 
^12i 

до 0i ,puo"" 20ii6 року органiзувати .розробку 
проектiв, а дО

01 жовтн я 20Iб року рекоlIструIовати 
,геплов1 пункти вlдповlдних корпусlв.

5. fиректору I-IШ енергетики, автоматики i енергозбережеrIня

Itозирськоrу Ь.в., головному енергетику Басану Б.I., головному -MexaHiKy

Виштаку п.м., доценту Радьку I.П. до 02 квiтня 2016 року розробити та подати

на затвердження ректора,гу унlверситету реальну програму енергозбереження iз

економiiю до З0-5ОО^ енергозатрат , порiвttяt,lо З 20 |4-2015 РР.
6. Керiвникам пiдроздiлiв унiверсит€Т}, вiдповiдальниМ за навчальнi

корпуси та гуртожитки щотижня проводити контроль згiдно з додатком М 1

"u*u.y 
вiд 05 жовтня 2015 року JФ 1114 про закрiплення вiдповiдальних за

корпуси та гуртожитки унlверсИТе'Iу OUUяI !Б БикuрllU l4-Errrn gJrv^lyuvлvРr r! r Dчлtr

та щоквартально висвiтлювати результати ekoHoMiT. За. пiдсумкайй
. щокварТальних звiтiв визI-IачиТи кращi пiдроздiли для подалыrIо_го заохочення.

i. HHI енергеl,ики, автоматики i енергозбереження (директор./

ягiв використання еле г11 l води

ом облri

пiдроздiлах з представленням звiту ректору,
8. Створити KoMicito в складi : Козирський В.В., .Щробот н.м., Радько

I.п., мiщенко дЪ.l для аналiзу умов договорiв на споживання Та ДОКУМеНТiВ На

оплату за спожитi енергоресурси ( в тому числi договорiв оренди та спiльноi

дiяльностi). KoMicii проводити аналiз умов договорiв на споживання
\- ;;*rро.".ргii до ik пiдписання, а фiнансових документiв на оплату за спожитi

енергоресурси щомiсячно перед оплатою,
ý. нШ енергетики, автоматики i.енергозбереженнЯ до З0.04.2016 р.

завершити монтаж та I-IыIагодЖення пiлотного проекту автоматизованоi

.".r.*, облiку споживання енергоресурсiв у навчаJIъному корпусi Ns 8

(вiдповiдальнi kоr"р""пий В.В., Волошин с.м., Радько LП,, Мiщенко д,в,),

l0. Провести замiну iснуючих засобiв освiтлення на сучаснi ekoHoMtli

LED- прилади до 01.09.2016 р.:
- В лекцiйниХ аудиторiях (вiдповiдальнi директори HHI i декани

КафеДР); 
в одному примiщеннi вiддiлiв унiверситету (вiдповiдалыti

завiдувачi вiддiлiф
1 1. Проректору з навчально-науково-виробничих питань i

адмiнiстРur""по-.ссп;;арСькоi дiяЛьностi Iщенку В,В. та планово-фiнансовому

вiддiлу (.щробот н.м.) формувати кошториси на виконання поточних i

-.-ь.,.

r'
правознавства ярiй о.с. (навчальний корпус Jrгч 6), економiчного. лiбровi 

^.д.:

. освtти
фЪпуrrоr.rу r.r,Ъо**енту Остапчуку А.д., д"р:п,9рI HHI пiслядиплоп,tноТ



-'| |t2.' , проректору з навчаJIьно-науковg-виробничиХ ПИТаНЪ l

uд*йоrативiо.rосlrодарqъкоiд!яЛрнО_С]l]Ц9ЧIУЛР:""У:_:1;ýЖУ1__

] ^-,. 
Io з^планово1фнансовим вiддiлом уд|l_еgси:етуструктурних пlдроздlJllВ спlлы 

атътий розпис пИ"Ъиоп'о"ч""*д: 01 травня 2016 polry проаналlзувати шт

пlдроздlлlв та ,р"u"Ъr' його 'У вiдповiднiСть до структури надходжень за

.u.un"""M i спецiаJIьним фондом,"-'*^-i;.''_ 
даоЬкТорУ УJIrtБ АПк УшкаловУ В.о. ло 01 квiтня 2016 рокУ

внести змiни дЪ "ойrорису 
пiдроздiлу та передбачити покриття ycix витрат

;;;;;"r;;;;-;.**,ir*ro.o забезпечення унiверситету М"i:::,р{.*:l_,'_1З

15 квiтня 2о1.6 року розробити та подати на затвердження концепцlю розвитку

вiддiлу та програ]чIУ ОПТИмiзацiТ витрат,

16. ПроректорУ з навчалiноТ та виховноi роботи Квашi с,N4,,

проректору з навчально-науковоТ роботи, праlо:их ,i_ 
:?1i=:1'lц, :::::::

фрипо B.t., директору стулмiстеLIка Стецrоку с,в,, при пiдготовцl проекту

наказу щодо роr'олй ,i"цu у гуртожитках на 20162017 НаВЧаЛЬНИй piK

проа"аrriзувати контингент проживаючих у студентс"-,:лллy:::}т:т

-----Г 
в не бiльше яку 2-х гуртожиткахкатегорii мешканцiв гуртожиткl студмiстечка

унiверситету.
17. Контроль за виконацням наказу залишаю за собою,

с. Нiколаснко
Ректор


