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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ енергозбереження та інвестицій 

управління житлової о-комунального господарства 
вниконавчого комітету Смілянської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Відділ енергозбереження та інвестицій (далі відділ) є структурним підрозділом 

> правління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської

№ 24-8/УІ Про затвердження Положення про управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, 
указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, Кабінету

1.3 Відділ створено з метою здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого 
самоврядування в частині енергозбереження та інвестицій.

2. Завдання та функції відділу
2.1. Основною метою роботи відділу є впровадження енергозберігаючих проектів за 

участю Смілянської міської ради, з метою зменшення енергоспоживання підприємствами 
міста, розробка та впровадження інвестиційних проектів.

2.2. Завданнями відділу є:

2.2.1.Проведення робіт щодо реалізації заходів з енергозабезпечення та 
енергозбереження в установах та організаціях незалежно від форм власності.

від форм власності.

2.2.3. Здійснення контролю за ефективністю використання енергоресурсів на 
підприємствах комунальної власності та бюджетних установах.

2.2.4. Проведення аналізу інформації від виконавчих органів міської ради, 
організацій та установ з питань, що стосуються енергозбереження.

2.2.5. Організація та проведення нарад, семінарів, конференцій з питань 
енергозбереження.

2.2.6. Розробка та практичне здійснення заходів, спрямованих на зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2.8. Сприяння залученню інвестицій для впровадження енергозберігаючих 
технологій.

Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями облдержадміністрації, 
рішеннями міськвиконкому та розпорядженнями його голови.

2.2.2. Здійснення моніторингу споживання енергоресурсів в установах незалежно

2.2.9. Підготовка довідкових, інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, 
що стосується компетенції відділу.



коштів на Ї Ї І У ™ » « *  Та пРовеДення робіт з матеріалами по з^ученн
на фінансування конкретних проектів та програм у сфері енергозбережен

комісіями " Г  П̂ И виконанн* покладених на нього функцій взаємодіє з та
підприємств ЬК01 Ради’ стРУктурними підрозділами Смілянської

ми, установами, організаціями, об'єднаннями громадян міста.

о- . 3. Повноваження відділу
іДДіл відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Займається аналізом найефективніших е н е р г о з б е р і г а ю ч и х  систем
впровадженням.

3.2. Одержує у встановленому порядку від апарату Смілянської міської ради та 
виконавчих органів, установ та організацій міста Сміла, інформацію, документи 
матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор повноважень.

3.3. Отримує достовірну інформацію про споживання ен ергоресурс ів  в  установах та 
підприємствах міста всіх форм власності.

3.4. Бере участь у розробці заходів щодо економії п а л и в н о - е н е р г е т и ч н и х  ресурсів, 
впровадженні нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, раціонального 
використання вторинних ресурсів і відходів виробництва.

3.5. Проводить у встановленому порядку або бере участь в нарадах з питань, що 
належать до компетенції відділу.

3.6 Відділ в межах своєї компетенції проводить розробку (Рішень міської ради, 
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови) що стосується його компетенції.

3.7 Координує та проводить аналіз інвестиційної діяльності підприємств, 
організацій, установ та фізичних осіб міста.

3.8 Проводить підготовку заходів сприяння залученню інвестицій та кредитних 
ресурсів для розвитку інфраструктури міста, а також пропозицій щодо впровадження та 
вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки.

3.9 Координує виконання інвестиційних проектів, розвитку та реконструкції 
централізованих систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення та 
впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі і 
споживанню теплової енергії.

4. Структура відділу
3.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається і звільняється з посади 

міським головою відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2. Начальник відділу організовує роботу працівників відділу згідно 
функціональних обов’язків визначених в посадових інструкціях.

3.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

3.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику упоавлінн, 
житлово-комунального господарства. * •у р лшня

І.С.ЗацариннаНачальник відділу


