
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДАПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01.06.2020                                                                                            № 106 

 

Про проведення Днів сталої енергії в 

Пирятинській міській ОТГ в рамках 

реалізації Європейської ініціативи 

„Угода мерів“ 

 

Відповідно до статей  32, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, в рамках реалізації Європейської ініціативи „Угода 

мерів“, враховуючи рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 500 „Про затвердження 

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади до 2030 року“, з метою якісної організації та 

проведення заходів з нагоди Днів сталої енергії в Пирятинській міській ОТГ, 

популяризацію заходів з енергозбереження та енергоефективності: 

1. Затвердити     заходи    щодо     проведення    Днів    сталої    енергії     в  

Пирятинській міській ОТГ (далі – Заходи), що додаються.  

2. Відповідальним виконавцям забезпечити якісну організацію та 

проведення Заходів відповідно до визначених термінів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності  виконкому міської ради згідно з 

розподілом функціональних повноважень. 

 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження 

міського голови 

01.06.2020 № 106 

 

ЗАХОДИ 

щодо проведення Днів сталої енергії в Пирятинській міській ОТГ 

в рамках реалізації Європейської ініціативи „Угода мерів“ 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення  

Виконавці 

1. Оформлення інформаційного стенду на 

тему: „Енергозбереження та 

енергоефективність в Пирятинській 

міській ОТГ“ 

02-05.06.2020 Кошова Є.О. 

Биков Р.В. 

2. Звіт енергоменеджера щодо напрямку 

діяльності в сфері діяльності 

енергоефективності за участі 

керівництва виконавчого комітету 

міської ради, місцевих депутатів, 

місцевих засобів масової інформації, 

керівників та завгоспів комунальних 

об’єктів Пирятинської міської ОТГ 

11.06.2020 Варава М.В. 

Кошова Є.О. 

Биков Р.В. 

3. Проведення роботи щодо збору та 

вивезення люмінесцентних та 

натрієвих ламп в кількості 1009 штук 

спеціалізованою організацією для їх 

утилізації 

12.06.2020 Биков Р.В. 

спільно з 

керівниками 

закладів освіти та 

культури міської 

ради 

 

4. 

Організація та проведення онлайн гри-

вікторини на тематику: „Чиста енергія 

– крок в майбутнє“ 

02-12.06.2020 Зуєв С.В. спільно 

з керівниками 

закладів освіти 

5. Організація та проведення конкурсу 

дитячих малюнків на тему: 

„Енергозбереження в побуті“ 

02-05.06.2020 Зуєв С.В. спільно 

з керівниками 

закладів освіти 

6. Проведення виставки малюнків 

„Маленькі кроки – великі зміни“ 

09-12.06.2020 Зуєв С.В. 

спільно з 

керівниками 

закладів освіти 

7. Організація та проведення онлайн 

форуму до Днів сталої енергії в 

освітніх закладах громади: „Реалії 

зміни клімату – вже сьогодні“ 

 

02-17.06.2020 Зуєв С.В. 

спільно з 

керівниками 

закладів освіти 



8. Проведення тематичних занять до Днів 

сталої енергії в дошкільних навчальних 

закладах громади: „Формування 

екологічної культури“ 

02-18.06.2020 Зуєв С.В. спільно 

з керівниками 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

9. Організація та проведення книжкової 

виставки „Енергоефективність та 

відновлювальні джерела енергії 

сьогодні“ 

02-18.06.2020 Гуленко О.І. 

спільно з 

керівниками 

закладів культури 

міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                Л.В.Кочур 


