НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

"КИ€ВО-МОГИЛЯНСЬКА

АКАДЕМIЯ"
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о{

2012p.
м. КИIВ

Про ПОСИJiення режиму

eKoHoMi'i

У зв'язкv з недостатнiм бюджетним фiнансуванням, з метою рацiона.1ЬНО~О
використ;ння
eHepropecypciB унiверситету та враховуючи накази
.N2 34 вц
27.01.2011p.,.N2
186 вiд 05.04.2011р., .N2479 вiд 06.09.2011р. «Про ПОСИ.1енняреЖИ\1У
СКОНОМi1»,згiдно з якими економiя порiвняно з 2010 роком скла.;1а: з
електрозабезпечення 26з8611 кВт, з гарячого водочостачання 852 Гкал, з холодного
во;:юпостачання 17971 м ,з газопостачання 2897 м
НАКАЗУЮ:
1. Дотримуватися
режиму еКОНОМll споживання енеРГОНОСi1Вта води в
НаУКМА.
2. На llерiод з 13.01.2012р.
до 31.05.2012р.
роботу
в унiверситетi
завершувати о 19.00 (KpiMвихiдних та святкових днiв, за винятком працiвникiв,
задiяних у навчальному процесi. Списки таких працiвникiв надаються kepiBI-Тикаыи
структурних пiдроздiлiв на охорону заздаJlегiдь).
3. Посилити контроль за використанням енергоносйв та води, роботою технiчного
обладнання,
графiком
вiдшкодування
коштiв за спожитi
енергоресурси
орендарями. ВiдповiдаЛьнi: начальник ЕТВ Олiйник П.В., заступник начальника
ЕТВ Швець О.М., спецiалiст першоi" KaTeropii"Душик т.в., провiднi спецiалiсти
.l::TBКлименко В .П., Трохимець М.М.
4. Посилити режим eKoHoMii" електроенергi1 та води у навчальних корпусах i
гуртожитках унiверситету. Вiдповiдальнi: провiднi спецiалiсти BiTKoBcbKaЛ.Ф.,
HOBiKoBaМ.М., старшi адмiнiстратори Мельник Л.М., Пастух О.Ф., Кармазiна г.В.,
Шевчук О.А., Дубовська Н.В., завiдувачi гуртожиткiв ТIIвай П.П., Кравченко А.Г.,
коменданти гуртож:иткiв Крикун М.П., Лук'янчикова В.М.
5. При визначеннi надбавок для працiвникiв структур них пiдроздiлiв, якi
перебувають у пiдпорядкуваннi вiце- президента з економiки та фiнансiв, врахувати
впровадження ними належних заходiв з дотримання визначених лiмiтiв та
недопущення 'iхнього перевищення.
6. Керiвникам
структурних
пiдрозДlЛ1В, деканам
факультетiв
пронодити
роз'яснювальну роботу щодо eKoHoMii"елеюроенергii', води серед працiвникiв та
студентiв НаУКМА.
7. Спiвробiтникам, студентам дотримуватися посиленого режиму eKoHoMii'води та
електроенергi1 в унiверситетi та гуртожитках.
8. OxopoHi унiверситету обмежити прохiд на територiю НаУКМА у робочi днi
пiсля 19.00, У суботу (за винятком працiвникiв, задiяних у навчальному процесi),
недiлю i святковi днi - протягом доби.

10. Керiвникам структур них пiдрозд1ЛШнаказ
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