ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
04.01.2012

№ 23

Про освоєння затверджених натуральних лімітів
по комунальним послугам та енергоносіям
у 2011 році
На виконання наказу Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 12.05.11 № 36 «Про підготовку та своєчасний
початок опалювального сезону 2011/12 року», розпорядження голови
Харківської обласної державної адміністрації від 26.04.11 № 204 «Про
організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2011 2012 років», відповідно до заходів комплексної Програми розвитку
гуманітарної сфери, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 03
лютого 2009 року № 1103 – V, наказу Головного управління освіти і науки
від 14.06.11 № 342 «Про підсумки проведення осінньо-зимового періоду
2010-2011 рр. та завдання щодо підготовки навчальних закладів обласного
підпорядкування до нового навчального року та роботи в осінньо - зимовий
період 2011-2012 рр.» адміністрацією школи-інтернату проведено аналіз
щодо освоєння натуральних лімітів по комунальниим послугам та
енергоносіям у 2011 році.Протягом року проводилася певна робота щодо
економії енергоносіів. Так з метою впровадження енергозберігаючих
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технологій встановлено сучасні теплозберігаючі вікна та двері

215 м2,

замінено 88 ламп розжарювання на енергоефективні, проведено частковий
ремонт зовнішніх теплових мереж, замінено лічільник теплової енергії,
поновлена запорна арматура.
З метою економії енергоресурсів під час проведення шкільних весняних та
осінніх

канікул

запроваджено

додаткові

заходи

щодо

зменшення

використання паливно-енергетичних ресурсів. Внаслідок реалізації цих
заходів економія паливно-енергетичних ресурсів за цей період склала 31,632
тис. грн., в тому числі: теплової енергії – 30,24 тис. Гкал. на суму 19,5 тис.
грн..; електричної енергії – 948 тис. кВт. на суму 6,881 тис. грн.; витрати
води та водовідведення - 237 тис. м³ на суму 5,331 тис. грн За наслідками
фінансового року споживання енергоносіїв та комунальних послуг склало:
№ з/п

Види енергоносіїв та

Фактично

комунальних послуг

використано

План

1

Опалення

1094,45 Г/кал

1151,4 Г/кал

2

Світло

127488 квт/год

134000 квт/год

3

Вода

3813,54 м куб.

6700 м. куб

4

Стоки

3813,54м. куб.

6700 м. куб

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику з АГЧ Редьці В.М.:
1.1.Проводити

постійну

роботу

щодо

економії

енергоресурсів

та

комунальних послуг.
1.2.Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального
сезону 2011/2012 р.р., економне використання всіх видів енергоносіїв.
Щоденно відмічати показники лічильників, проводити аналіз об’ємів
використаних енергоносіїв за тиждень.
2. Головному бухгалтеру Пузіковій О.М.:
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2.1.

Забезпечити проплату поточних платежів за зареєстрованими в

казначействі фінансових зобов’язань в межах затверджених асигнувань.
2.2.

Дотримуватися фінансової дисципліни, своєчасності використання

щомісячних лімітів.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 04.01.2012 № 23 ознайомлені:
Пузікова О.М.

_____________

Редька В.М...

_____________
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